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§ 1  

Ekonomistyrningsprinciper för mandatperioden 
2020-2023 
Dnr 2020-000035  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslag till ekonomistyrningsprinciper med tidplan att beslut om 
slutgiltigt budgetförslag; driftsbudget, investeringsbudget, skattesats och 
övergripande mål fattas av kommunfullmäktige i juni månad, samt 

 
att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
föreliggande förslag till tidplan.   

     

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens 11 kapitel anges principerna för ekonomisk förvaltning. Där 
framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
 

Ekonomienheten har tagit fram förslag till ekonomistyrningsprinciper för 
mandatperioden. Arbetsgången enligt föreslagen process 
(ekonomistyrningsprinciper) för budget 2021 med flerårsplan 2022–2023 är att 
kommunfullmäktige fastställer ett slutgiltigt budgetförslag 17 juni 2020. I detta 
skede beslutas om driftsbudget, fullmäktiges övergripande mål, 
investeringsbudget samt skattesats.   

 
Kommunfullmäktige beslutar om nettoramar för respektive nämnds verksamhet. 
Nämnder som har verksamheter med stark anknytning till 
befolkningsutvecklingen tilldelas resurser enligt en resursfördelningsmodell som 
har sin grund i befolkningsprognosen. Nämnder som inte har någon direkt 
anknytning till befolkningsutvecklingen får tilldelning enligt en anslagsmodell. 
Inom ramanslaget ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi.  

 
Nämnderna får omdisponera medel mellan befolkningsrelaterad tilldelning och 
anslagstilldelning. Omdisponering av medel får inte ske mellan 
skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet inom tekniska 
nämnden. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
ekonomistyrningsprinciper med tidplan att beslut om slutgiltigt budgetförslag; 
driftsbudget, investeringsbudget, skattesats och övergripande mål fattas av 
kommunfullmäktige i juni månad, samt att uppmana nämnder och styrelser att 
anpassa sin sammanträdesplanering till föreliggande förslag till tidplan. 

   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 22. 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2020-01-28.  
Tidplan för budgetprocess.  
 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 2  

Plan för ekonomisk uppföljning mandatperioden 
2020-2023 
Dnr 2019-000630  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna plan för ekonomisk uppföljning för mandatperioden 2020–2023 
med tidplan, samt 
 

att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
förslag till tidplan.   
     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram förslag till plan för ekonomisk uppföljning under 
mandatperioden.  

 
Uppföljningstillfällena föreslås bli färre än vid förra mandatperioden. Förslag är 
budgetutskottet tar fram fyra prognosrapporter (ekonomiska 
uppföljningsrapporter) varav en utgörs av delårsrapporten. Samtliga 
prognosrapporter går hela vägen till beslut i kommunfullmäktige. Den första 
prognosrapporten är i mars, den andra i maj, delårsrapporten i september och 
den sista prognosrapporten i november. Kommunfullmäktige beslutar om 
rapporterna en månad senare. Prognostillfällena knyts ihop med de 
ekonomiska uppföljningsrapporterna. 

 
Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna plan för 
ekonomisk uppföljning för mandatperioden 2020–2023 med tidplan, samt att 
uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
förslag till tidplan.  
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 23.  
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2020-01-29. 
Tidplan för ekonomisk uppföljning, daterad 2020-01-29. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-01-16, § 1.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
Svedala kommunhus AB 
Bostads AB Svedalahem 
Svedala Exploaterings AB 
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§ 3  

Tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-
2023 
Dnr 2019-000631  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022–2023,  

 
att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 

    
att inriktningen för investeringsvolymen ska begränsas till en 
självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ej 
ska understiga 60 % inklusive VA-verksamhet, samt 

 
att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under en rullande 
treårsperiod.    

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram förslag på tekniska ramar för budget 2021 med 
plan 2022–2023. En teknisk ram innefattar inte politiska prioriteringar utan är 
resultatet av en baskalkyl baserad på tidigare års budgetramar, 
befolkningsprognoser, skateprognoser, politiskt fattade beslut, kända 
omvärldsfaktorer samt förväntade pris- och löneuppräkningar för kommande år. 

Enligt förslagna ekonomistyrningsprinciper och tidplan är tekniska ramar det 
första beslutssteget i budgetarbetet för 2021. 
 

Med hänsyn till ovanstående faktorer görs beräkningar som kan innebära att 
effektiviseringsåtgärder föreslås så att den tekniska ramen är i balans. 
Befolkningsprognos från februari 2020 ligger till grund för fördelningstalen. 
Genomsnittet mellan två år avgör hur mycket nämnderna tilldelas i ram.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 24.  
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2020-02-18.  
     
     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen  
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§ 4  

Borgensåtagande för SommarRock Svedala 2020 
Dnr 2020-000008  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ingå borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för 
checkkredit. Kreditbeloppet är begränsat till 2 miljoner kronor. Checkkredittiden 
är begränsad till och med den 30 september 2020, samt 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga eventuella erforderliga beslut 
med anledning av kommunens borgensåtagande.     
   

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F.) har inkommit med ansökan 
inför arrangemanget av den 33:e upplagan av SommarRock. Ansökan rör bland 
annat bidrag för evenemanget, disponering av lokaler och borgensåtagande för 
att S.M.U.R.F. ska kunna ansöka om och få beviljad checkkredit från Skurups 
Sparbank.  

 
Svedala kommun har 2018 och 2019 ingått borgen för checkkredit upp till ett 
belopp om 3,3 miljoner kronor. Borgensåtagandet för evenemanget 2019 har 
förlängts genom beslut av kommunstyrelsens ordförande. Beloppet för 
borgensåtagandet har dock sänkts till 600 000 kronor. Aktuellt saldo på 
checkkrediten per den 23 december 2019 var -568 748 kronor.  
 
 
Evenemangen 2018 och 2019 gick med underskott. Underskottet var dock 
något lägre 2019. Representanter från kommunförvaltningen har under hösten 
2019 och i januari 2020 haft möten med ledningsgruppen för SommarRock 
Svedala och representanter för föreningarna S.M.U.R.F och Club Pub. Vid 
dessa har representanterna för föreningarna och SommarRock Svedala 
redovisat in- och utgående belopp på checkkreditskontot samt redogjort för 
resultatet för 2019. De har också ombetts att ta fram en handlingsplan för en 
ekonomi i balans för eventuellt kommande evenemang.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att ingå borgen för 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för checkkredit. 
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Kreditbeloppet är begränsat till 2 miljoner kronor. Checkkredittiden är 
begränsad till och med den 30 september 2020, samt att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta övriga eventuella erforderliga beslut med anledning av 
kommunens borgensåtagande.     
 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att – under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att ingå 
borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) – ingå Avtal om 
partnerskap m.m. avseende Sommarrock Svedala 2020 samt att bevilja 
S.M.U.R.F bidrag om 50 000 kronor för evenemanget Sommarrock 2020.         

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 10.  
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-01-15.  
Ansökan SommarRock Svedala 2020.  
Handlingsplan 2020–2022 avseende SommarRock Svedala.  
        

     
     

Beslut skickas till 
S.M.U.R.F. 
Skurups Sparbank 
Ekonomienheten 
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§ 5  

Rapport om pensionsförvaltning december månad 
2019 
Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en rapport om pensionsförvaltningen för 
december 2019.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 15.  
Rapport om pensionsförvaltning december 2019, daterad 2020-01-09.  
     
     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 6  

Organisationen för Arbete och Integration 
Dnr 2019-000338  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att från och med 1 april 2020 överföra ansvaret för arbetsmarknadsinsatser, 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för 
kommunanvisade nyanlända invandrare från kommunstyrelsen till 
socialnämnden, 
 
att kommunstyrelsen från och med 1 april 2020 inte längre ska ha ett utskott för 
arbete och integration, 

 
att Arbete och integration ska finnas kvar som enhet och tillhöra 
verksamhetsområde Vård och omsorg, 

 
att överlåta till socialnämnden att vid behov ändra enhetens och eventuellt 
verksamhetsområdet Vård och omsorgs namn, 

 
att kommunbidraget för Arbete och integration avseende 2020 överflyttas till 
socialnämnden,  

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att särskilt följa den ekonomiska utvecklingen 
för verksamheten och socialnämnden i sin helhet varvid kommunstyrelsen ska 
ta socialnämndens yttrande kring kostnader för ekonomiskt bistånd särskilt i 
beaktande,  

 
att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att senast till fullmäktiges 
sammanträde 13 mars 2020 ta fram förslag på reviderade reglementen för 
respektive nämnd/styrelse med anledning av den nya ansvarsfördelningen,  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att revidera sina 
delegationsförteckningar med anledning av den nya ansvarsfördelningen, samt 

 
att uppdra åt socialnämnden att aktualisera målen för Arbete och integration 
efter 1 april 2020.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 144, att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda organisationen för Arbete och Integration/IFO och eventuellt 
ge förslag på förändringar.  

 
Utredning av organisationen för Arbete och integration har gjorts av 
stabschefen genom intervjuer med socialchefen, ansvariga ekonomer för 
kommunstyrelsen och socialnämnden, socialnämndens ordförande tillika 
ordförande i utskottet för arbete och integration samt enhetschefen för arbete 
och integration. I utredningen föreslår stabschefen att enheten för arbete och 
integration i sin helhet ska överföras till vård och omsorg och att ansvaret för 
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och ansvar för bostadsförsörjning 
för kommunanvisade nyanlända invandrare ska överföras från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.     
 
Socialnämnden, som beretts tillfälle att yttra sig över utredningen, har i 
huvudsak inget att invända mot utredarens förslag. Socialnämnden anför dock 
att den förväntade kostnaden för ekonomiskt bistånd överstiger budgeten och 
att verksamheten ska vara korrekt budgeterad innan den överförs till 
socialnämnden. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta 
enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-16, § 255.  
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2019-12-13.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-12-12, § 125. 
Yttrande av socialchefen gällande Arbete och integrations tillhörighet, daterat 
2019-12-05. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 226.  
Utredning av organisationen för arbete och integration, daterad 2019-11-20.  
     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 7  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
Dnr 2020-000021  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och 
med 1 april 2020.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska 26 februari 2020 ta ställning till kommunstyrelsens 
förslag att från och med 1 april 2020 överföra ansvaret för 
arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända invandrare från 
kommunstyrelsen till socialnämnden. Om kommunfullmäktige så beslutar 
behöver kommunstyrelsens reglemente revideras. 

 
Förslag till reviderat reglemente har tagits fram av stabschefen. De föreslagna 
förändringarna berör främst ansvarsfrågan för ekonomiskt bistånd med mera 
samt utskottet för arbete och integration. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med 1 april 2020.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 27. 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-01-31.  
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.  
     

     

Beslut skickas till 
Författningssamlingen.  
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§ 8  

Köp av Värby 61:528 del av, projekt Bara söder, 
galoppområdet 
Dnr 2019-000587  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslag till fastighetsöverlåtelseavtal avseende galoppområdet, 
Värby 61:528 del av, samt 
 

att finansiering av förvärvet av fastigheten Värby 61:528 ska ske genom 
minskning av kommunens likvida medel.  
 

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Miljöpartiet och Älska Svedala reserverar sig 
skriftligen mot kommunfullmäktiges beslut i enlighet med bilagor till detta 
protokoll.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Planeringen av projekt Bara Söder går nu in i nästa fas för möjligheten till att i 
enlighet med tidigare beslutad avsiktsförklaring och samverkansavtal förverkliga 
en hotell- och konferensanläggning med viss bostadsbebyggelse, planering av 
bland annat cirka 450 bostäder närmast söder om Malmövägen samt en ny 
galoppanläggning. 
Nästa steg är att nu besluta om två fastighetsöverlåtelseavtal varav detta utgör 
det första där kommunen köper galoppområdet, del av Värby 61:528, av Värby 
fastighets AB. Överlåtelseavtal 1 är villkorat av att överlåtelseavtal 2 ingås. 
Köpeskillingen utgör 28 000 000 kr. 

 
Fastighetsöverlåtelseavtal 2 innebär att kommunen säljer ersättningsmarken, 
del av Värby 44:1, till Värby Fastighets AB. Ersättningsmarken utgör del av 
område för framtida detaljplaneläggning för bland annat minst 400 bostäder. 
Köpeskillingen utgör 30 000 000 kr. Detta avtal är villkorat av att avtal 1 ingås. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
fastighetsöverlåtelseavtal avseende galoppområdet, Värby 61:528 del av, samt 
att finansiering av förvärvet av fastigheten Värby 61:528 ska ske genom 
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minskning av kommunens likvida medel.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 33. 
Tjänsteskrivelse exploateringssamordnare, daterad 2020-01-28. 
Fastighetsöverlåtelseavtal 1 med bilagor 
Avsiktsförklaring  
Samverkansavtal 
Marknadsvärdesbedömning av del av Värby 61:1, Värby 61:528 och Värby 
61:406 i Bara, av PwC, Corporate Finance 2018-05-30 
 

Yrkanden 
Martin Gustafsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Magnus Lilja (SD), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Mats Bentmar (ÄS) yrkar i första hand att marken ifråga inte köps förrän den är 
sanerad samt att kommunen inte skriver några avtal förrän länsstyrelsen lämnat 
positivt besked avseende etablering av en galoppbana i området. Mats Bentmar 
(ÄS) yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Mats Bentmars (ÄS) yrkanden. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mats 
Bentmars (ÄS) förstahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill att bifalla Mats 
Bentmars (ÄS) förstahandsyrkande röstar NEJ.  
 

Med 39 ja-röster, 5 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultatet framgår av bilaga till detta protokoll.  
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin 
Gustafssons (MP) med fleras yrkande om avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill att bifalla Martin 
Gustafssons (MP) med fleras avslagsyrkande röstar NEJ.  

 
Med 38 ja-röster, 5 nej-röster och 2 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultatet framgår av bilaga till detta protokoll.  
 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Strategisk planeringschef 
Ekonomienheten 
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§ 9  

Försäljning av Värby 44:1 del av, projekt Bara 
söder, ersättningsmarken 
Dnr 2019-000588  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslag till fastighetsöverlåtelseavtal avseende ersättningsmarken, 
Värby 44:1 del av.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Planeringen av projekt Bara Söder går nu in i nästa fas för förverkligande av en 
ny galoppanläggning, ca 400 bostäder söder om Malmövägen samt hotell- och 
konferensanläggning i enlighet med tidigare beslutad avsiktsförklaring, 
samverkansavtal och fastighetsöverlåtelseavtal 1. 

 
Överlåtelseavtal 2 innebär att kommunen säljer ersättningsmarken, del av 
Värby 44:1, till Värby Fastighets AB. Ersättningsmarken utgör del av område för 
framtida detaljplaneläggning för bl. a minst ca 400 bostäder. Köpeskillingen 
utgör 30 000 000 kr.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
fastighetsöverlåtelseavtal avseende ersättningsmarken, Värby 44:1 del av.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 34. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnare, daterad 2020-01-28. 
Fastighetsöverlåtelseavtal 2 med bilagor.  
Marknadsvärdesbedömning av del av Värby 61:1, Värby 61:528 och Värby 
61:406 i Bara, av PwC, Corporate Finance 2018-05-30.  
Samverkansavtal avseende Bara Söder.  
Avsiktsförklaring avseende Bara Söder.  
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Strategisk planeringschef 
Ekonomienheten 
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§ 10  

Antagande av detaljplan för del av fastighet Tejarp 
9:8, "Gamla brandstationen", Klågerup 
Dnr 2019-000061  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta antagandehandling för ändring av detaljplan för del av fastighet Tejarp 
9:8 med flera ”Gamla brandstationen” i Klågerup.    
     

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten att ändra 
markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostäder (B), centrum (C) och 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (Z). Syftet är även att 
säkerställa kulturmiljövärdet för gamla bostadshuset. 

 
Granskningshandlingar, upprättade 2019-11-05 har enligt plan- och 
exploateringsutskottets beslut 2019-11-05 varit ute på granskning för sakägares 
och övriga berördas granskning under tiden 18 november - 13 december 2019, 
samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder m.fl. Under granskningen 
har det inkommit 11 yttranden, varav ett från två berörda sakägare. 

 
Länsstyrelsen har inga formella synpunkter på planförslaget utifrån 
länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). 
 

Lokalhyresgäst med besvärsrätt som har kvarstående erinringar efter 
granskning är Lions Club och Bastuföreningen Mysingen. 
 

Efter granskningen har enbart mindre ändringar utförts som inte bedöms vara 
väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap 25 § PBL erfordras därför inte.    
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta antagandehandling för ändring av detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8 
med flera ”Gamla brandstationen” i Klågerup.    
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-10, § 35.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-01-23, 
§ 1.  
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2020-01-15. 
Plankarta med planbestämmelser 2020-01-16. 
Planbeskrivning 2020-01-16. 
Granskningsutlåtande 2020-01-16.   
     
     

Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 
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§ 11  

Revidering av Stöd till föreningsverksamhet för 
barn och unga i Svedala kommun 
Dnr 2019-000580  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
godkänna revideringarna och anta de nya reglerna för Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun, samt  
 

att de nya reglerna för Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun gäller från och med 1 mars 2020.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2020 träder en lag i kraft som innebär att barnkonventionen blir 
lagstadgad att följa. En konsekvens av detta innebär att kultur- och 
fritidsnämnden behöver säkerställa att de föreningar som erhåller 
föreningsbidrag eller nyttjar kommuns lokaler följer de direktiv som åläggs 
föreningarna utifrån barnkonventionen. I de reviderade förslaget till har det lagts 
till att föreningar ska upprätthålla barnkonventionen. 

 
Kultur- och fritidsnämnden behöver effektivisera verksamheten och ser att 
föreningsbidragsformen Utvecklingsstöd är en bidragsform som är möjlig att 
avveckla och förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
revidera författningen med ändringen att avveckla bidragsformen 
Utvecklingsstöd. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna revideringarna 
och anta de nya reglerna för Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun, samt att de nya reglerna för Stöd till föreningsverksamhet för 
barn och unga i Svedala kommun gäller från och med 1 januari 2020.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-16, § 257.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 § 69. 
Förslag till revidering av Författningssamling 3:09, Stöd till föreningsverksamhet 
för barn och unga i Svedala kommun. 
Information till revidering av författningssamling 3:09, daterad 2019-10-25.  
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på den delen av förslaget som handlar 
om att utvecklingsstödet ska tas bort.  

 
Ordföranden föreslår att andra att-satsen ska ändras på så sätt att de nya 
reglerna ska gälla från och med 1 mars 2020 istället för från och med 1 januari 
2020.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige godtar ordförandens 
förslag på ändring av andra att-satsen.  
 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) ändringsyrkande 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 att bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) ändringsyrkande röstar NEJ.  

 
Med 32 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultat framgår av bilaga till detta protokoll.  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 12  

Förslag till reviderad Plan för kultur, kulturskolan, 
bibliotek och fritid 2019-2023 
Dnr 2019-000609  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna och anta reviderad Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 
2019–2023, att gälla från och med 1 mars 2020, samt 
 

att Planen för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019–2023 gäller från och 
med 1 mars 2020 och att tidigare planer för kultur, kulturskolan, bibliotek och 
fritid 2019-2023 ej är gällande.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag om reviderad Plan för kultur, 
kulturskola, bibliotek och fritid 2019–2023 för beslut i kommunfullmäktige. 
Kultur- och fritidsnämnden antog 2019 nya nämndmål och planen för kultur, 
kulturskola, bibliotek och fritid har bearbetats utifrån de antagna målen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta 
reviderad Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023, samt att 
Planen för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023 gäller från och med 
2020-03-01 och att tidigare planer för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 
2019-2023 ej är gällande.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 12.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-09-04, § 52. 
Reviderad Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023. 
Tjänsteskrivelse om uppdatering av Plan för kultur, kulturskola, bibliotek och 
fritid, daterad 2019-08-05. 
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 13  

Förslag till reviderad Biblioteksplan 2019-2023 för 
Svedala kommun 
Dnr 2019-000624  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna och anta den reviderade biblioteksplanen för 2019–2023, att gälla 
från och med 1 mars 2020, samt 
 

att den gäller från och med 1 mars 2020 och att tidigare biblioteksplaner ej är 
gällande.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha en aktuell, politiskt antagen 
biblioteksplan som anger riktningen för biblioteksverksamheten. I Svedala 
uppdateras biblioteksplanen vart fjärde år. Kultur- och fritidsnämnden har av 
denna anledning tagit fram ett en reviderad biblioteksplan för beslut i 
kommunfullmäktige.   
 

Fokusområden under planperioden 2019–2023 föreslås vara  

• Digital kompetens och delaktighet  
• Stärkta skolbibliotek  

• Rörliga biblioteket utvecklas  
• Programverksamheten når fler med extern samverkan och medskapande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta 
den reviderade biblioteksplanen för 2019–2023, samt att den gäller från och 
med 1 mars 2020 och att tidigare biblioteksplaner ej är gällande. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 13.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 § 81. 
Tjänsteskrivelse om reviderad biblioteksplan. 
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Förslag till reviderad biblioteksplan, uppdaterad enligt kommunstyrelsens 
beslut.  
Skrivelse av bibliotekschefen, daterad 2020-01-08.  
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 14  

Höjning av simskoleavgifter 
Dnr 2019-000625  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att simskoleavgiften höjs till 600 kr per barn och period som är folkbokförda i 
Svedala kommun,  

 
att simskoleavgiften höjs till 1500 kr per barn och period som inte är 
folkbokförda i Svedala kommun,  

 
att syskonrabatten är oförändrad och är sålunda 50%,  

 
att de nya simskoleavgifterna gäller från och med simskolesäsongen 2020, 
samt 

 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst 
samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till 
jämna kronor.  
 

Reservationer 
Jörgen Persson (V) reserverar sig mot beslutet att höja simskoleavgiften.  
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna och Ingrid Pedersen (-) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras 
yrkande. Samtliga ledamöter tillhörande Miljöpartiet och Älska Svedala 
reserverar skriftligen mot beslutet i enlighet med bilagor till detta protokoll.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till kommunfullmäktige om att 
höja vissa avgifter för simskolan i Svedala kommun. Förslaget innebär en 
höjning till 600 kronor per barn och period för barn som är folkbokförda i 
Svedala kommun och en höjning till 1500 kronor per barn och period som inte 
är folkbokförd i kommunen. Regler kring syskonrabatten föreslås kvarstå med 
50 % rabatt från och med det andra anmälda barnet per säsong. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 8.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 § 79. 
Angående avgift till simskola, skrivelse av ordförande daterad 2019-11-29.  
Ny gällande författningssamling för simskoleavgifter.  
 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Ingrid Pedersen (-), 
avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Birgitta Delring (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) med fleras yrkande att avslå detsamma 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 att avslå detsamma 
röstar NEJ.  
 
Med 29 ja-röster och 16 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultat framgår av bilaga till detta protokoll.  
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 15  

Svar på motion om att begränsa pyrotekniska 
varor (fyrverkeri) 
Dnr 2019-000086  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avslå motionen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att begränsa pyrotekniska 
varor (fyrverkeri). Motionärerna yrkar att fullmäktige ske ge lämplig nämnd i 
uppdrag att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så att det inte tillåts några 
undantag för pyrotekniska varor samt att kommunen ska utreda hur den kan 
kampanja för att minska användningen av pyrotekniska varor.  

 
Motionen har beretts av stabschef inom verksamhetsområdet kommunledning 
som föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Detta eftersom 
kommunen – enligt ordningslag och praxis – inte har någon möjlighet att 
föreskriva ett totalt förbud mot användandet av pyrotekniska varor (fyrverkerier).  

 
Vad avser förslaget om kampanj för att minska användningen informerar 
kommunen redan idag om gällande regler och riskerna med fyrverkerier. Med 
beaktande av att vissa personer är positiva till fyrverkerier samt näringsidkares 
villkor bör kommunen, enligt kommunledningens mening, inte aktivt kampanja i 
syfte att minska användningen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-16, § 258.  
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2019-12-02. 
Motion om att begränsa pyrotekniska varor, inkom 2019-02-17.  
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§ 16  

Svar på motion om servicegaranti 
Dnr 2018-000314  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avslå motionen med beaktande av pågående målarbete, den politiska 
uppföljning som görs i de olika nämnderna, antagen näringslivsstrategi och – 
efter motionens inlämnande – nytillkomna bestämmelser i PBL om reducering 
av avgift.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om servicegaranti. Motionären yrkar att det införs en servicegaranti där 
kommunmedborgarna och företag får kompensation för tjänster som inte blir 
utförda inom fastställd tid. 

 
Kommunledningen anser att motionens intention – att förbättra servicen till 
medborgare och näringsliv – är viktig. Kommunledningen föreslår dock att 
motionens yrkande att införa servicegarantier i form av ekonomisk 
kompensation ska avslås med beaktande av det arbete som påbörjats under 
2018–2019, pågående målarbete, den politiska uppföljning som görs i de olika 
nämnderna, antagen näringslivsstrategi och nytillkomna bestämmelser i PBL 
om reducering av avgift. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
beaktande av pågående målarbete, den politiska uppföljning som görs i de olika 
nämnderna, antagen näringslivsstrategi och – efter motionens inlämnande – 
nytillkomna bestämmelser i PBL om reducering av avgift.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 14.  
Tjänsteskrivelse om motion om servicegaranti av stabschef, daterad 2020-01-
02.  
Motion om servicegaranti, inkommen 2018-11-15.  
 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen.  
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Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att motionen avslås.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande att motionen ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, det 
vill säga att avslå motionen.  
 

Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill att bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande att motionen ska bifallas röstar NEJ.  
 
Med 30 ja-röster och 15 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultat framgår av bilaga till detta protokoll.  
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§ 17  

Svar på motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 
Dnr 2016-000391  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att avslå motionen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Lars Lundgren, miljöpartiet, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
ett delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala.  

 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att ge teknisk nämnd och dess 
förvaltning uppdraget att införa gågata på Storgatan mellan Bankgatan och 
Nygatan under perioden 1 april - 30 september 2017. Förvaltningen ska även 
under och efter perioden följa upp effekterna och återrapportera till nämnden 
och fullmäktige i november 2017.  
 
Teknisk nämnd beslutade i mars 2017 att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen, vilket även kommunstyrelsen gjorde i juni 2017. I september 2017 
beslutade dock kommunfullmäktige att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för en utförligare utredning av om det finns några 
detaljplanehinder. Frågan om detaljplanehinder har undersökts av Miljö och 
teknik och det finns inga hinder enligt detaljplanen att trafikreglera enligt 
förslaget i motionen. 

 
Under sommaren 2019 genomfördes Sommargågata på prov på Storgatan 
utmed förlängningen av Stortorget det vill säga på sträckan mellan Kyrkogatan 
och Bankgatan. Utvärdering har genomförts och teknisk nämnd beslutade den 
10 december 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare enligt 
alternativ 1 b det vill säga genomföra sommargågata på Storgatan, delen 
Kyrkogatan-Hantverkaregatan och delen Trädgårdsgatan-Långgatan, mellan 1 
april och 30 september. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  



 

 

36(43) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 6.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-12-10, § 146, svar på idé Svedala - 
förslag om att enkelrikta Storgatan (dnr Tn 2018-193) med tillhörande 
tjänsteskrivelse.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-13, § 124.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-19, § 164.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-03-21, § 36. 
Motion om delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala tätort, inkommen 
2016-10-07.  
 

Yrkanden 
Ingrid Pedersen (-) och Per Olof Lindgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 18  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2019 
Dnr 2019-000339  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. 

Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet 
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 
 

Vård och omsorg har för kvartal 3, 2019, följande att rapportera: 
SoL: 

Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende  
(217, 214, 194, 189, 181, 112 dagar) samt kontaktperson (94 dagar). 
LSS: 
Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller LSS Bostad för vuxna 
(340 dagar), LSS Kontaktperson (129 dagar). 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ha tagit del av 
informationen.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-16, § 259.  
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, 2019-10-16. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
10-16.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-11-07, § 114.  
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Beslut skickas till 
Socialnämnden.  
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§ 19  

Valärenden 
Dnr 2019-000626  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja avsägelserna,  
 
att utse Mats Bentmar (ÄS) till suppleant i Svedala kommunhus AB:s styrelse, 
efter Peter Henriksson (ÄS), för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 
2023,  
 
att utse Ana-Paula Stålbalk (L) till ersättare i bygg- och miljönämnden, efter 
Kristina Bredberg (L), för tiden fram till och med den 31 december 2022,   
 
att lämna Håkan Dahmströms (S) avsägelse till Länsstyrelsen Skåne för 
förnyad röstsammanräkning,  
 

att utse Magnus Lilja (SD) till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och 
med den 31 december 2022,  
 

att utse Steen Salling (SD) till ledamot i Svedala kommunhus AB:s styrelse, 
efter Anders Nilsson (SD), för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Dan Andersson (SD) till ersättare i valnämnden för tiden fram till och 
med den 31 december 2022,  
 
att utse Daniel Forsberg (MP) till ledamot i teknisk nämnd, efter Anna Asp (MP), 
för tiden fram till och med den 31 december 2022, samt 
 
att ändra kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2019, § 130, på så sätt 
att Sandra Kremer (SD) är första ersättare och Mona-Lisa Flamander (SD) är 
andra ersättare för Sverigedemokraterna i socialnämnden.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

− Peter Henriksson (ÄS) avsäger sig uppdraget som suppleant i styrelsen 
för Svedala kommunhus AB.  
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− Håkan Dahmström (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

− Kristina Bredberg (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden.  

− Anders Nilsson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen och som suppleant i styrelsen för Svedala 
kommunhus AB.  

− Peter Frost Jensen (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
valnämnden.  

− Anna Asp (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i teknisk nämnd.  

 
Kommunfullmäktige har således att förrätta dessa val. Kommunfullmäktige har 
även att förtydliga ersättarordningen för Sverigedemokraterna i socialnämnden.  
 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för inkomna 
nomineringar från berörda partier.  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som suppleant i styrelsen för Svedala kommunhus AB, 
daterad 2020-01-20.  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, daterad 2019-12-19. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden, inkommen 
2019-12-13.  
Älska Svedalas förslag till ny suppleant i styrelsen för Svedala kommunhus AB.  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen m.m., inkommen 
2020-02-25. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden, inkommen 2020-02-25.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i teknisk nämnd, inkommen 2020-02-26.  
 

     
     

Beslut skickas till 
Samtliga valda 
Samtliga som avsagt sig uppdrag  
Länsstyrelsen Skåne 
Svedala kommunhus AB 
Bygg- och miljönämnden 
Valnämnden 
Teknisk nämnd 
Socialnämnden 
Systemförvaltare Troman och Ciceron 
HR-enheten 
IT-enheten 
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§ 20  

Utseende av revisorer i kommunala stiftelser för 
2019 till och med 2022 års räkenskaper 
Dnr 2019-000182  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att för tiden från och med 2019 års räkenskaper till och med revisionen för 2022 
års räkenskaper för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse utse auktoriserad 
revisor Peter Cederblad som ordinarie revisor och Andréa Åkesson som 
ersättare, båda från KPMG, samt 

 
att till stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen Browns fond, Skolstiftelsen, 
Social samstiftelse och Ellen Perssons stiftelse förrätta följande val: 

 
Revisor från och med 2019 års räkenskaper till och med revisionen för 2022 års 
räkenskaper  
 

Jan-Erik Eriksson 

 
Ersättare som revisor från och med 2019 års räkenskaper till och med 
revisionen för 2022 års räkenskaper   
 

Siv Svahn Elgström.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har som kommunens högsta beslutande organ att utse 
revisorer för de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen. 
  
Kommunrevisorerna har till kommunfullmäktige föreslagit att Jan-Erik Eriksson 
(S) utses som ordinarie revisor och att Siv Svahn Elgström (ÄS) utses som 
revisorsersättare för Stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen Browns fond, 
Skolstiftelsen, Social samstiftelse och Ellen Perssons stiftelse.  

 
För Nils och Maja Fredrikssons stiftelse behöver en auktoriserad eller en 
godkänd revisor utses. Stabschefen har gjort en direktupphandling varvid fyra 
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revisionsbolag tillfrågats. Revisor från KPMG har lämnat lägst prisuppgift för 
uppdraget att vara revisor för stiftelsen under räkenskapsåren 2019–2022.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 20. 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-01-17. 
Anbud från KPMG.  
     

     

Beslut skickas till 
Peter Cederblad, KMPG 
Andréa Åkesson, KPMG 
Jan-Erik Eriksson 
Siv Svahn Elgström 
Kommunrevisionen 
Swedbank stiftelseservice 
Anders Thulin, PWC 
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§ 21  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2020-000060  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har till Svedala kommun inkommit 
med budgetförutsättningar för åren 2020–2023.  
 

Handlingar i ärendet 
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).  
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