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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2020-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Aggarpshallen, onsdagen den 17 juni 2020 kl 9:00-14:40 
ajourneras 9:45-10:00, 11:45-13:00 och 13:50-14:00 
 
 Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Gunilla Nordgren och Tobias Ström 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2020-06-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 54–63 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Lars Nordberg  

 Justerare 

  

 Gunilla Nordgren                                                             Tobias Ström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Anslaget sätts upp 2020-06-23  24 Anslaget till och med 2020-07-15 17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Anton Almer  
 Utdragsbestyrkande  
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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) 
Karin Mårtensson (M) 
Dan Nilsson (M) 
Sverker Nordgren (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Per Olof Lindgren (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Leif Göthed (S), §§ 58–63 (inträdde under punkten allmän debatt § 58) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Heléne Hardenstedt (S), §§ 58–63 (från och med punkten allmän debatt § 58) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Martin Gustafsson (MP) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (-) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Camilla Nordén (C) för Ingegerd Persson (C) 
Christer Åkesson (L) för Kristoffer Linné (L) 
Carin Falck (BP) för Jonathan Wetterström (BP) 
Valentin Jovanovic (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) för Leif Göthed (S) §§ 54–58 (punkten allmän debatt) 
Göran Malmberg (S) för Elin Westerberg (S) 
Geir Hansen (S) för Helène Hardenstedt (S) §§ 54-58 (fram till punkten allmän debatt § 58) 
Geir Hansen (S) för Jesper Sennertoft (S) §§ 58-63 (från och med punkten allmän debatt § 58) 
Janet Vibeke (V) för Jörgen Persson (V) 
Per-Ola Valastig (MP) för Daniel Forsberg (MP) 
Hans Bengtsson (SD) för Tommy Rosenberg (SD) 
Christoffer Andersson (SD) för Kristina Fredlund (SD) 
Morgan Pedersen (SD) för Tonny Rosefors (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare  

Anne Jönsson (M) 
James Perlman (M) 
Ewa Dahl (M) 
Katrin Lydén (L) 
 
 

Övriga närvarande  

Johan Lundgren, kommundirektör 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef 
Teresa Fridell, stabschef 
Anton Almer, huvudregistrator 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centerpartiet V Vänsterpartiet 
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§ 54  

Ändring av dagordningen 

Dnr 49431  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Borgensförbindelse, 
regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat" behandlas som ärende 9 samt att 
kommunfullmäktige med detta godkänner dagordningen.  
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§ 55  

Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för Svedala kommun 

Dnr 2020-000162  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna Uppföljningsrapport 2 - 2020, ekonomisk uppföljning. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 21,1 
mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en minskning med 4,5 mnkr 
och beror i sin helhet på att årets resultat i större utsträckning än 2019 
beräknas påverkas negativt av jämförelsestörande poster. 

 

De jämförelsestörande posterna minskar med 39,7 mnkr jämfört med 2019 och 
beror främst på ett lägre prognostiserat exploateringsöverskott, -7,1 mnkr 
jämfört med 2019 samt en beräknad orealiserad förlust på 
pensionsförvaltningen motsvarande 18,0 mnkr. 

Exklusive dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 
28,4 mnkr. 

 

Kommunens totala budgetavvikelse, exklusive jämförelsestörande poster, 
beräknas uppgå till +34,3 mnkr. Detta beror på att verksamhetens 
nettokostnader endast beräknas bli 1,2 mnkr högre än budgeterat samtidigt 
som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna beräknas 
bli 35,4 mnkr högre än budgeterat. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Uppföljningsrapport 2 - 2020, ekonomisk uppföljning. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del bland annat att socialnämndens handlingsplan för budget i balans 
kompletteras med ytterligare åtgärder i syfte att sänka underskottet 2020 samt 
att föreslå teknisk nämnd att för taxekollektivet att se över kostnaderna och 
taxorna i syfte att få en budget i balans 2021.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 117.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-19, 16.  
Rapport ekonomisk uppföljning 2, daterad 2020-05-27. 
     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
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§ 56  

Socialnämnden anmodar om förstärkt budgetram 
2020 

Dnr 2020-000159  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att under 2020 tillstyrka socialnämndens begäran om ett tillfälligt anslag om två 
miljoner kronor, enligt nämndens förslag, samt   

 

att finansiering av det tillfälliga anslaget sker genom ett lägre årligt resultat 
motsvarande nivån på anslaget. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har översänt begäran om förstärkt ram för socialnämnden till 
kommunstyrelsen för beslut om att använda reserverade medel för år 2020 i 
enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut för innevarande år genom.  

 

Socialnämnden föreslår budgetjustering på följande grunder. En miljon kronor 
för att kompensera för ökade externa kostnader för skyddat boende inom 
Individ- och Familjeomsorgen. En miljon kronor till Arbete och Integration för 
minskade schablonersättningar från Migrationsverket samt ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 2020 tillstyrka 
socialnämndens begäran om ett tillfälligt anslag om två miljoner kronor, enligt 
nämndens förslag, samt att finansiering av det tillfälliga anslaget sker genom ett 
lägre årligt resultat motsvarande nivån på anslaget. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 118.  
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-04-23, § 37. 
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Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 57  

Justering av riktlinjer för finansiell strategi och 
finansiella mål   

Dnr 2020-000161  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltig från 2018-
01-01, från och med 2020-12-31, samt  

 

att nya riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål kommer att ingå i 
dokumentationen för budgeten 2021 med flerårsplan och tas bort från 
författningssamlingen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschefen har tagit fram förslag på ändrade riktlinjer för 
finansiell strategi och finansiella mål 2021. 

 

I skrivelsen Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltiga från 2021-
01-01 finns en beskrivning över vad som föreslås tas bort, ändras och 
tillkommer. De nya riktlinjerna föreslås inte ingå i författningssamlingen utan ska 
finnas i dokumentationen för budgeten 2021 med flerårsplan. 

 

Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta och föreslår 
kommunstyrelsen besluta att upphäva Riktlinjer för finansiell strategi och 
finansiella mål, giltig från 2018-01-01, från och med 2020-12-31, samt att nya 
riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål kommer att ingå in 
dokumentationen för budgeten 2021 med flerårsplan och tas bort från 
författningssamlingen. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 119.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-19, § 17.  
Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltiga från 2018-01-01. 
Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltiga från 2021-01-01. 
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen 
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§ 58  

Budget 2021 med ram för 2022-2023 

Dnr 2019-000631  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2021, 

 

att fastställa förslag till reviderade finansiella mål för perioden 2021-2023, 

 

att fastställd vision och övergripande mål ska gälla under perioden 2021-2023,  

 

att fastställa Femklöverns redovisade budget för 2021 med flerårsplan 2022-
2023, 

 

att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av Femklövern föreslagna 
ändringar ska utgöra budgetramar och riktlinjer för nämndernas verksamhet 
under år 2021, 

 

att föreslagna effektiviseringsåtgärder i budgetskrivelser till följd av beslutad 
teknisk ram inom kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd hanteras i 
samband med internbudget beslut hösten 2020,  

 

att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive nämnds 
nettokostnad, samt att anslå medel enligt Femklöverns förslag till driftsramar, 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt reviderade 
beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna poster, 

 

att fastställa Femklöverns redovisade investeringsbudget samt att anslå medel 
enligt Femklöverns förslag till investeringsramar, 

 

att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och 
verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 
budgetutskott senast oktober 2020,  
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att ge teknisk nämnd i uppdrag att kontinuerligt se över sin investeringsvolym 
med målsättningen att genomförandegraden i 2021 års fastställda 
investeringsvolym inte överstiger 80 mnkr, samt 

 

att i övrigt godkänna förslag till budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 
 

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen till förmån för sina egna förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2020, § 3, om tekniska ramar för 
budget 2021 med plan 2022-2023. Nämnderna har därefter inkommit med 
budgetskrivelser.  

 

Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har nu tagit fram 
förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022. Budgeten har förhandlats 
enligt medbestämmandelagen (MBL) vid två tillfällen, den 4 maj och den 2 juni 
2020.   

 

Till kommunstyrelsen förelåg tre budgetförslag från Femklövern, 
Sverigedemokraterna, och S+MP+V.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt Femklöverns 
förslag vars innebörd framgår ovan.  

 

Enligt föreslagen budget bibehålls nuvarande kommunal skattesats. 
Målsättningen är att bibehålla ett resultat på 10 miljoner kronor. Intentionen är 
att dämpa investeringsutrymmet. 

 

Vid sammanträdet godkänner kommunfullmäktige tidigare utskickad 
arbetsordning för budgetärendet, vilken finns som bilaga till detta protokoll. 
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Handlingar i ärendet 
Femklöverns budgetförslag 2021 med flerårsplan.  
Femklöverns investeringsbudget 2021 med flerårsplan.  
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 med flerårsplan. 
Sverigedemokraternas investeringsbudget 2021 med flerårsplan. 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag 2021 med 
flerårsplan. 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets investeringsbudget 2021 
med flerårsplan. 
Förslag på visioner och mål i budgeten 2021 - arbetsmaterial.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-19, § 18.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 120.  
Protokoll från MBL-förhandling (§ 19) den 4 maj 2020. 
Protokoll från MBL-förhandling (§ 11) den 2 juni 2020. 
  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget och avslag på övriga inkomna 
budgetförslag.  

 

Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Sara Ripa (C), bifall till 
Femklöverns förslag till budget och investeringsbudget samt bifall till övriga att-
satser i kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Ronny Johnsson (SD) yrkar, med instämmande av Magnus Lilja (SD), bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till budget och investeringsbudget.  

 

Hans Järvestam (M) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M), Birgitta 
Delring (BP), Per Olof Lindgren (L) och Stefan Sarmes (KD), bifall till 
Femklöverns förslag till budget.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till budget. Ordföranden föreslår 
följande propositionsordning vilken kommunfullmäktige godkänner: 
Inledningsvis ställs de tre förslagen under acklamation. Det förslag som vinner 
bifall har bäring på att-satserna 4, 5, 7 och 9. Därefter fattar kommunfullmäktige 
beslut avseende att-satserna 1–3, 6, 8 och 10–12.  

 

Ordförande ställer först de tre budgetförslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Femklöverns budgetförslag, tillika 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Votering begärs. 
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Ordföranden finner att Femklöverns förslag till budget ska vara huvudförslag i 
kommande votering. För att få fram ett motförslag ställer ordföranden därefter 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till 
budget mot Sverigedemokraternas förslag till budget.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill att 
Sverigedemokraternas förslag till budget ska vara motförslag till Femklöverns 
förslag till budget i huvudvoteringen röstar JA. Den som vill att 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till 
budget ska vara motförslag till Femklöverns förslag till budget i huvudvoteringen 
röstar NEJ. 

 

Med 12 ja-röster, 13 nej-röster och 20 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen. Omröstningsresultatet framgår av bilaga till detta protokoll.  

 

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning: den som 
bifalla Femklöverns förslag till budget, tillika kommunstyrelsens förslag till 
beslut, röstar JA. Den som bifalla Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget röstar NEJ. 

 

Med 18 ja-röster, 13 nej-röster och 14 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Femklöverns förslag till budget, 
tillika kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet framgår av 
bilaga till detta protokoll. 

 

Ordföranden konstaterar därefter att det endast föreligger kommunstyrelsens 
förslag till beslut avseende att-satserna 1–3, 6, 8 och 10–12 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
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§ 59  

Amorteringsuppskov för Svedalahallen AB 

Dnr 2020-000181  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna ett amorteringsuppskov på det lån Svedalahallen AB tecknat hos 
Handelsbanken för perioden juni till december 2020, som kommunfullmäktige 
godkände 11 maj 2016, § 70. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedalahallen AB förvaltar Svedalahallen. Svedalahallen har flera lån som 
kommunen går i borgen för. Ett ursprungligt lån "huvudlån" om 38 275 miljoner 
kronor samt mindre lån. Kommunfullmäktige beslutade 11 maj 2016, § 70, att 
gå i borgen såsom för egen skuld för ett lån på 2,2 miljoner kronor som 
Svedalahallen AB behövde ta på grund av merkostnaden för sämre 
markförhållanden än de geotekniska undersökningarna visade innan 
byggnationen av Svedalahallen påbörjades. Svedalahallen amorterar 
kvartalsvis på lånet som idag uppgår till 625 000 kronor.  

 

Förfrågan om amorteringsbefrielse gäller endast det lån som togs i samband 
med fördyrande kostnader under byggprocessen, beslut i kommunfullmäktige 
11 maj 2016, § 70. Huvudlånet för Svedalahallen amorterar Svedalahallen AB 
enligt plan.  

 

Svedalahallen AB har nu inkommit med önskemål om att med anledning av den 
pågående Coronapandemin få amorteringsuppskov på det lån som beskrivs 
ovan. Svedalahallen AB önskar ett amorteringsuppskov för juni, september och 
december 2020 med 112 500 kronor per kvartal, vilket innebär totalt 337 500 kr. 
Handelsbanken har för att bevilja amorteringsuppskov begärt ett godkännande 
av Svedala kommun som borgensman. 

 

Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår att Svedala 
kommun ska godkänna Svedalahallens begäran om amorteringsuppskov. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag, det vill säga att godkänna ett amorteringsuppskov 
på det lån Svedalahallen AB tecknat hos Handelsbanken för perioden juni till 
december 2020, som kommunfullmäktige godkände 11 maj 2016, § 70. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 121.  
Delegationsbeslut av kultur- och fritidsnämndens ordförande, daterat 2020-05-
20. 
Skrivelse från Svedalahallen AB, inkommen 2020-04-21. 
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Svedalahallen AB 
Handelsbanken 
Ekonomienheten 
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§ 60  

Amorteringsuppskov för Skabersjö Ryttarförening 

Dnr 2020-000188  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna ett amorteringsuppskov på det lån Skabersjö Ryttarförening 
tecknat hos Swedbank för perioden 1 juli till 31 december 2020, som 
kommunfullmäktige godkände 12 april 2006, § 40. 

 

Jäv 
 Sara Ripa (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
   

Sammanfattning av ärendet 
Svenska Ridsportförbundet har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten ställt in 
alla planerade tävlingar tillsvidare. Detta gör att Skabersjö Ryttarförening tappar 
intäkter till föreningen men har kvar kostnader för anläggningen vilket föranleder 
att föreningen har likviditetsbrist.  

 

Skabersjö Ryttarförening amorterar 11 000 kr per månad, och önskar att få 
amorteringsbefrielse 1 juli 2020 – 31 december 2020. Skabersjö Ryttarförening 
har varit i kontakt med Swedbank som godkänner amorteringsbefrielse på 6 
månader. Svedala kommun har gått i kommunal borgen för lånet och behöver 
godkänna villkorsändringen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ett 
amorteringsuppskov på det lån Skabersjö Ryttarförening tecknat hos Swedbank 
för perioden 1 juli till 31 december 2020, som kommunfullmäktige godkände 12 
april 2006, § 40. 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 122.  
Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande, daterat 2020-05-26.  
Villkorsändring Swedbank Skabersjö Ryttarförening. 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-12, § 40, om bidrag och borgen för nytt 
ridhus för Skabersjö Ryttarförening. 
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Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Skabersjö Ryttarförening 
Swedbank 
Ekonomienheten 
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§ 61  

Sammanställning över inkomna förslag till Idé 
Svedala samt förslag till reviderade riktlinjer 

Dnr 2020-000171  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

 

att anta reviderade riktlinjer för Idé Svedala. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 maj 2017, § 73, att från och med 5 juni 2017 
införa möjligheten att lämna e-förslag (Idé Svedala). Enligt nu gällande 
reglemente för kommunstyrelsen ska fullmäktige en gång per år få en 
sammanställning över de förslag som överlämnats till nämnderna samt en 
redogörelse för nämndernas beslut för varje förslag. 

 

Fram till och med 11 maj 2020 har 85 förslag inkommit varav 54 sedan förra 
redovisningen i december 2018. Av de 54 förslagen har tio inte publicerats då 
de inte rört en kommunal angelägenhet, nio har inte fått tillräckligt många 
underskrifter för att prövas i nämnd och fyra samlar fortfarande underskrifter. Av 
de inlämnade 54 förslagen har således 31 förslag fått tillräckligt många 
underskrifter för att överlämnas till nämnd för beredning och beslut varav 
nämnderna beslutat att genomföra tre fullt ut och fyra delvis samt att ta med tre 
i framtida planering. Redogörelse över nämndernas beslut med anledning av 
överlämnade förslag framgår i tjänsteskrivelse av stabschefen daterad 8 maj 
2020. 

 

Riktlinjerna för Idé Svedala föreslås revideras enligt det som anges i nu 
gällande reglemente för kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga informationen 
till handlingarna samt att anta förslag till reviderade riktlinjer för Idé Svedala. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 130.  
Tjänsteskrivelse av stabschefen med redogörelse av förslag som överlämnats 
till nämnd, daterad 2020-05-08. 
Förslag till reviderade riktlinjer för Idé Svedala.  
     

     

Beslut skickas till 
Moderator Idé Svedala 
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§ 62  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Dnr 2020-000140  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Svedala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27 
januari 1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Svedala kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att 
Kommuninvest äger företräda Svedala kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer, 

 

att Svedala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Svedala 
kommun den 19 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller, 
 
att Svedala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Svedala 
kommun den 19 september 2011, vari Svedala kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller, samt 
 

att utse Linda Allansson Wester och Johan Lundgren att för Svedala kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.   

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020, § 37, bland annat att bekräfta 
ingången borgensförbindelse och garantiavtal avseende Kommuninvest. 
Protokollet från fullmäktiges sammanträde anslogs på den digitala 
anslagstavlan kl. 12:00 den 4 maj och togs ned kl. 23:59 den 25 maj 2020. 
Protokollet var således uppsatt 21 dagar och 12 timmar.  
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Enligt 13 kap. 5 § första stycket kommunallagen ska ett överklagande ha 
kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det 
tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. 
Enligt andra stycket samma bestämmelse måste tillkännagivandet av 
protokollsjusteringen finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för 
att tiden ska löpa ut.  

 

Kommuninvests ombud anser inte att protokollet har varit uppsatt under 
föreskriven tid för att överklagandetiden ska ha löpt ut. Kommunfullmäktige 
måste därför på nytt fatta beslut i ärendet.  

 

Skälen för förslag till beslut framgår i stabschefens tjänsteskrivelse daterad 8 
april 2020.  
 

Handlingar i ärendet 
Laga kraft-bevis från förvaltningsrätten, daterat 2020-05-29.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-29, § 37.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-14, § 67. 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-04-08. 
Skrivelse från Kommuninvest angående borgensförbindelse, regressavtal, och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, daterad 2020-03-26.          
     

     

Beslut skickas till 
Förvaltningsrätten för laga kraft-bevis 
Kommuninvest 
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§ 63  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2020-000196  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

     

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

 

- Kommunstyrelsens beslut att ingå hyresavtal för Aggarpsskolan, Bara 
backars förskola samt tillägg till hyresavtal för Naverlönnskolan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 126. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 127. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-01, § 128.  
     

     

 

 


