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SVEDALA KOMM UN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 93 

Reviderad budget 2021 med ram för 2022-2023 
(budgetventil) 
Dnr 2019-000631 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt i ärendet 
redovisad ekonomisk plan: 

- Justerade anslag för nettokostnader, 

- Justerad lnvesteringsbudget 2021-2023, 

- Resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. 

att inrätta ett innovationsanlag på 3 miljoner kr för 2021 under 
kommunstyrelsens budget, samt 

att ha tagit del av informationen om långsiktiga investeringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Svedala kommuns nya 
budgetprocess den 17 juni 2020 , § 58, budgetramar för respektive nämnd. I 
budgetprocessen finns möjlighet att i november månad justera budgeten för 
kommande år, en så kallad ventil , utifrån ändrade förutsättningar såsom reform
och omvärldsförändringar. Denna möjlighet är reglerad i 11 kap 10 § 
kommunallagen. 

Efter det att kommunfullmäktige fastställde ramarna i juni har flera händelser 
inträffat som fått en påverkan på budget 2021 . Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) senaste skatteprognos, cirkulär 20:39, Budgetförutsättningar 
för åren 2020 - 2023, visar på en bättre utveckling av skatter och statsbidrag 
jämfört med den prognos som låg till grund för junibudgeten. Revideringen av 
skatteunderlaget och statsbidragen bygger dels på en ändrad syn på 
sysselsättningsutvecklingen , dels på förändringar av anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning i samband med budgetpropositionen 2021. 
Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag på korrigerad budget för 
2021 med flerårsplan 2022 - 2023 i enlighet med de handlingar som bifogats 
ärendet. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande y 
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SVEDALA KOMMU N 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad 
budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt i ärendet redovisad ekonomisk 
plan: 

- Justerade anslag för nettokostnader, 

- Justerad lnvesteringsbudget 2021-2023, 

- Resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. 

att inrätta ett innovationsanlag på 3 miljoner kr för 2021 under 
kommunstyrelsens budget, samt att ha tagit del av informationen om långsiktiga 
investeringar. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 206. 

Tjänsteskrivelse/Rapport av ekonomi- och utvecklingschefen , daterad 2020-11-
02. 

Reviderad budget och nettokostnader. 

Reviderad investeringsbudget. 

Resultatbudget, Finansbudget, Balansbudget (samlat i en rapport) . 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-10-28, § 25. 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) och Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar 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 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde OrdförandesL 
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SV EDALA KOMMU N 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 94 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Dnr 2020-000266 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Svedala kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 600 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen, 
samt 

att kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2022 , 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kr per invånare. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, 
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och 
regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett 
antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, beslutade 
föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på 
kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, 
såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 
procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 
sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 
punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeOrdförandes 2 
jT ,ffrtt 
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SV EDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Förlagslånet på 2 600 000 kr har under september månad återbetalts till 
Svedala kommun. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Svedala kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp 
om 2 600 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen, samt att kommunstyrelsen 
också bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kr per invånare. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 207. 

Tjänsteskrivelse av controller vid ekonomienheten, daterad 2020-10-06. 

Insatskapital per medlemskommun samt förlagslån. 

Förslag på överenskommelse. 

Information om kapitalisering av Kommuninvest. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SVEDALA KOMMU N 

KOMMUN FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 95 

Uppdrag till Svedalahem om avyttring av 
fastigheter, försäljning av kommunal fastighet 
samt fråga om avyttring av Folkets hus i Svedala 
Dnr 2020-000317 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala 
kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1--4 (Svedalagården) till 
Fastighets AB Trianon, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om 
markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av 
gamla IP) till Fastighets AB Trianon, 

att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av 
fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon, 
samt 

att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samband med försäljning verka 
för att det befintliga boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljningen. 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att utveckla Svedala tätort och finansiera framtida behov av investeringar 
och verksamhetsdrift föreslås kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till 
Svedalahem att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd i form av fastigheterna 
Svedala 59:1--4 (Svedalagården), att ge Svedab i uppdrag att avyttra 
fastigheten Svedala 22 :8 (Folkets hus i Svedala) samt att avyttra del av 
fastigheten 25:18 (del av gamla IP). Tänkt köpare till fastigheterna är Fastighets 
AB Trianon. 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 28 oktober 2020, § 82, 
beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
komplettering av underlagen med följande. 

- En redogörelse från Svedalahem om konsekvenserna av en försäljning . 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,J/ ~fen 
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SVEDALA KOMMU N 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

- En redogörelse för hur vinsten som uppstår vid en försäljning ska 
användas samt skattemässiga konsekvenser för bolaget och 
koncernen, samt övriga ekonomiska och praktiska konsekvenser för 
Svedala kommuns övriga bolag och verksamheter i den händelse och 
utsträckning dessa omfattas. 

- En redogörelse om konsekvenserna från Hyresgästföreningen som 
ombud för hyresgästerna inom Svedalahem. 

Ärendet har kompletterats utifrån uppdraget från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1 att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala 
kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) 
till Fastighets AB Trianon , 

2 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om 
markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25: 18 ( del 
av gamla IP) till Fastighets AB Trianon , 

3 att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av 
fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB 
Trianon, samt 

4 att ge Svedalahem i uppdrag att i samband med försäljning verka för att 
det befintliga boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljningen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 213. 

Yttrande av hyresgästföreningen över uppdrag om försäljning av 
Svedalagården, daterat 2020-11-02. 

Redogörelse från Svedalahem om konsekvenserna av en försäljning, daterat 
2020-11-05. 

Redogörelse för skattemässiga och ekonomiska konsekvenser för koncernen 
vid försäljning av fastigheter, av stabschefen och ekonomi- och 
utvecklingschefen, daterat 2020-11-05. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-28, § 82. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12, § 194. 

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-10-03. 

Kartor över berörda fastigheter. 

Underlag till begäran om planuppdrag , detaljplan för del av Svedala 25:18. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SVEDALA KOMMU N 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 28. 

Konsekvensbeskrivning vid en avveckling av Folkets hus i Svedala av 
områdeschefen Kultur och fritid och lokalstrategen. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11 -27, § 114. 

Styrelsebeslut och PM av Svedab om Folkets hus. 

Namnlista mot utförsäljning av Svedalagården , inkommen 2020-10-27. 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ronny Johnsson (SD), 
Stefan Sarmes (KD), James Perlman (M), Sara Ripa (C) och Magnus Lilja (SD), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Mats Bentmar (ÄS), 
Helene Hardenstedt (S), Per-Ola Valastig (MP) och Jörgen Persson (V), avslag 
på första , tredje och fjärde att-satserna i kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linda Allansson Westers (M} med fleras yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn Hardenstedts (S) med 
fleras yrkande om avslag på första, tredje och fjärde att-satserna i 
kommunstyrelsens förslag till beslut 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 29 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 
Svedala hem 
Svedab 
Svedala kommunhus AB 
Strategisk planeringsenhet 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeOrdförandes? 
' 
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SVEDALA KOMMU N 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 96 

Ansökan inför SommarRock Svedala 2021 
Dnr 2020-000279 

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 2021 , 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 ingick 2018 och 2019 borgen för checkkredit upp till ett 
belopp om 3,3 miljoner kronor. För 2020 gick Svedala kommun i borgen för en 
checkkredit om 2 miljoner kronor. 

På grund av Coronapandemin ställdes SommarRock 2020 in . 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 med anledning av detta att 
delegera till kommunstyrelsens ordförande att - efter samråd med 
oppositionsråden och under ovan angivna förutsättningar - underteckna avtal 
om partnerskap med mera med S.M.U.R.F avseende SommarRock Svedala 
2021. Ett sådant avtal är under framtagande. Inga bidrag utgick för det inställda 
evenemanget 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 2021 , samt att ge kommunstyrelsen i 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande orutörandes p 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

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

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att bevilja S.M.U.R.F bidrag om 50 000 kronor för evenemanget 
Sommarrock 2021, att utbetala ytterligare 15 000 kronor till S .M.U.R.F. i syfte 
att bidra till merkostnad för finansiering genom checkkredit, samt att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att fatta övriga eventuella erforderliga beslut 
med anledning av kommunens partnerskap med S.M.U.R.F rörande 
SommarRock Svedala 2021 inklusive borgensåtagandet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 212 . 

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-10-19. 

Ansökan SommarRock Svedala 2021 . 

Budget för SommarRock Svedala 2021 . 

Handlingsplan för SommarRocken i Svedala 2021-2023. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-14, § 63. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
S.M.U.R.F. 
Näringslivs- och turismutvecklaren 
Skurups sparbank 

Ordförandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 97 

Anläggning av servicebyggnader och kiosk vid 
FSI Etapp 2, Aggarps Sporthall 
Dnr 2019-000088 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att projektet för nybyggnad av kiosk och servicebyggnad genomförs, samt 

att kultur- och fritidsnämndens beviljade ram utökas med 1,3 miljoner kronor för 
nybyggnad av kiosk och servicebyggnad genom överföring av medel från 
teknisk nämnds investeringsbudget för takbyte på gamla röda skolan som inte 
genomförs 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
De första delarna i kommunens planer för utbyggnad av FSl-området, 
Aggarpsvallen och Aggarpsskolan med tillhörande idrottshall, är genomförda. 
Den fortsatta utbyggnaden av FSl-området omfattar idrottsområde med två 
fullskaliga fotbollsplaner, en naturgräsplan, en konstgräsplan som är belyst och 
ett mindre idrottsområde. På idrottsområdet planeras även för en kiosk för 
föreningsverksamhet och en servicebyggnad med toaletter, förrådslokaler för 
föreningarna samt en garagebyggnad för Gata och parks skötselmaskiner. 

Teknisk nämnd har genomfört upphandling och det lägsta anbudet överstiger 
produktionskostnaden för budgeterade medel. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att projektet ska genomföras och att 
kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 1,3 miljoner kronor för nybyggnad 
av kiosk och servicebyggnad. Utökningen av ram sker genom överföring av 
medel från teknisk nämnds investeringsbudget för takbyte på Gamla röda 
skolan som inte kommer att genomföras 2021. Teknisk nämnd har behandlat 
frågan och instämmer i kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att projektet för 
nybyggnad av kiosk och servicebyggnad genomförs, samt att kultur- och 
fritidsnämndens beviljade ram utökas med 1,3 miljoner kronor för nybyggnad av 
kiosk och servicebyggnad genom överföring av medel från teknisk nämnds 
investeringsbudget för takbyte på gamla röda skolan som inte genomförs 2021. 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeOrdförandes sit/ 

I 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 214. 

Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2020-10-20. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-10-21, § 57. 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-09-29, § 91. 

Tjänsteskrivelse av lokalstrateg - FSI etapp 2, Kiosk och servicebyggnad 

daterad 2020-09-21. 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) yrkar, med instämmande av Per Olof Lindgren (L), 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 
Teknisk nämnd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Lokalstrateg 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeOrdförandes y 
I 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 98 

Förslag om överföring av medel för att byta ut 
armaturer vid Aggarpsvallen och Bara 
fotbollsplaner 
Dnr 2020-000346 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka beviljad ram med 700 000 kronor för byte av armaturer på två 
fotbollsplaner på Aggarpsvallen samt fotbollsplanen i Bara genom överföring av 
medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för inventarier på 
Aggarps sporthall. 

Sammanfattning av ärendet 
Av investeringsmedlen för Aggarps sporthall finns 700 000 kronor kvar efter 
projektets färdigställande . Belysningsarmaturerna på Aggarpsvallen samt 
idrottsplatsen i Bara börjar gå sönder och leverantören har meddelat att 
armaturerna har slutat tillverkas. Kostnaderna för att byta ut armaturerna 
beräknas till 350 000 kronor per plan plus monteringskostnad på 
uppskattningsvis 50 000 kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om en 
utökning av beviljad ram för nämnden med 700 000 kronor för byte av 
armaturer på två fotbollsplaner på Aggarpsvallen samt fotbollsplanen i Bara 
genom överföring av medel i årets investeringsbudget för inventarier på 
Aggarps sporthall till Kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kultur
och fritidsnämndens förslag . 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 215. 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21 , § 58. 

Tjänsteskrivelse av områdeschefen för Kultur och fritid , daterad 2020-10-05. 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeOrdförandes siy 

, 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) yrkar 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 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 99 

Onskan om att kommunfullmäktige beslutar om 
fortsatt uppdrag som nämndeman under 
mandatperioden 
Dnr 2020-000343 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att låta Erika Jepsson ha kvar sitt uppdrag som nämndeman vid Ystads tingsrätt 
under återstoden av tjänstgöringstiden, det vill säga till och med den 31 
december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 september 2019, § 101, att bland andra 
välja Erika Jepsson till nämndeman vid Ystads tingsrätt för perioden 1 januari 
2020 till och med 31 december 2023. Erika Jepsson har i skrivelse meddelat att 
hon avser att flytta till annan kommun men att hon önskar att 
kommunfullmäktige ska besluta att hon får fortsätta sitt uppdrag som 
nämndeman under återstående tjänstgöringstid. 

I 4 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken stadgas att om en nämndeman inte 
längre är valbar eller behörig upphör nämndemannens uppdrag. Enligt samma 
bestämmelse får dock fullmäktige besluta att en nämndeman som till följd av 
ändrad folkbokföring inte längre är valbar får ha kvar sitt uppdrag under resten 
av tjänstgöringstiden. 

Den kommun Erika Jepsson ska flytta till tillhör Ystads tingsrätts domsaga. 
Kommunledningskontoret ser inga juridiska hinder mot att bifalla Erika 
Jepssons önskemål. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att låta Erika Jepsson ha 
kvar sitt uppdrag som nämndeman vid Ystads tingsrätt under återstoden av 
tjänstgöringstiden, det vill säga till och med den 31 december 2023. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 216. 

Tjänsteskrivelse av stabschefen , daterad 2020-10-27. 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeOnlförandes si~ 

. 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt önskemål om att 
behålla uppdrag som nämndeman vid Ystads tingsrätt, inkommen 2020-09-11 

Beslut skickas till 
Erika Jepsson 
Ystads tingsrätt 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

y 
I 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 100 

Valärenden 
Dnr 2020-000368 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Fredrik Lewijns (SD) avsägelse, 

att lämna Fredrik Lewijns (SD) avsägelse till Länsstyrelsen Skåne för förnyad 
röstsammanräkning, samt 

att utse Daniel Forsberg (MP) till ersättare i valberedningen, efter Martin 
Gustafsson (MP), för tiden fram till och med 14 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Lewijn (före detta Frid) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober 2020 beslutade fullmäktige 
att val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, efter Martin Gustafsson 
(MP), skulle kvarstå till nästa sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, inkommen 2020-11-
12. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Fredrik Lewijn 
Daniel Forsberg 
Troman 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande Ordförandes y 
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SVEDALA KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

§ 101 

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2020-000367 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

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

- Skrivelse om budgetförutsättningar för åren 2020-2023 av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 

- Beslut av Länsstyrelsen Skåne om fördelning av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning till kommuner 2021 . 

- Sammanträdesprotokoll Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner. 

- Beslut av kommunstyrelsen med anledning av kommunstyrelsen 
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 

- Beslut av Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige. 

- Beslut av Länsstyrelsen Skåne om ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, cirkulär 20:39, Sveriges Kommuner 
och Regioner. 

Beslut av Länsstyrelsen Skåne om fördelning av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning till kommuner 2021 . 

Sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Skåne, 2020-10-02 . 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 211. 

Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige , Länsstyrelsen 
Skåne 2020-11-10. 

Beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Skåne 
2020-11-10. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I 
~ #f!:21I 



Ärendenr. Ärende Proposition Namn Röst 

4 

Uppdrag till Svedalahem 
om avyttring av fastigheter, 
försäljning av kommunal 
fastighet samt fråga om 
avyttring av Folkets hus i 
Svedala 

Rösta ja för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till 
beslut, 
Nej för att bifalla Ambjörn 
Hardensteds (S) yrkande. 

Linda Allansson Wester Ja 

Per Mattsson Ja 

Lars Nordberg Ja 

Erik Stoy Ja 

Dan Nilsson Ja 

Sverker Nordgren Ja 

Ulf Lennerling Ja 

Gunilla Nordgren Ja 

Sara Ripa Ja 

Per Olof Lindgren Ja 

Kristoffer Linne Ja 

Jonathan Wetterström Ja 

Birgitta Delring Ja 

Stefan Sarmes Ja 

Ambjörn Hardenstedt Nej 

Leif Göthed Nej 

Helene Hardenstedt Nej 

Jesper Sennertoft Nej 

Ewa Bohlin Nej 

Torbjörn Sköld Nej 

Jörgen Persson Nej 

Daniel Forsberg Nej 

Per-Ola Valastig Nej 

Peter Frost Jensen Ja 

Ronny Johnsson Ja 

Tobias Ström Ja 

Henrik Corneliussen Ja 

Magnus Lilja Ja 

Steen Salling Ja 

Hans Bengtsson Ja 

Anders Nilsson Ja 

Ingrid Pedersen Nej 

Caroline Gullstrand Ja 

Kristina Fredlund Ja 

T onny Rosefors Ja 



James Perl man Ja 

Daniel Bäckvall Ja 

Per Belander Ja 

Valentin Jovanovic Nej 

Geir Hansen Nej 

Göran Malmberg Nej 

Peter Andren Ja 

Mats Bentmar Nej 




