
 

 

1(33) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 28 april 2021 kl 19:00-20:35  
(ajournering 20:15-20:25) 
 
 
 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Stefan Sarmes och Magnus Lilja 

Justeringens plats och datum Digitalt, 2021-04-30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

Se sista sidan 
Paragrafer §§ 34-49 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
Se sista sidan  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
Se sista sidan  

 Stefan Sarmes                                                               Magnus Lilja  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-28 

Anslaget sätts upp 2021-05-03 Anslaget till och med 2021-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) – deltar på distans 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande – deltar på distans 
Per Mattsson (M) – deltar på distans 
Erik Stoy (M) – deltar på distans 
Dan Nilsson (M) – deltar på distans 
Sverker Nordgren (M) – deltar på distans 
Ulf Lennerling (M) – deltar på distans 
Gunilla Nordgren (M) – deltar på distans 
Ewa Lennerling (M) – deltar på distans 
Sara Ripa (C) – deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C) – deltar på distans 
Per Olof Lindgren (L) – deltar på distans 
Kristoffer Linné (L) – deltar på distans 
Jonathan Wetterström (BP) – deltar på distans 
Birgitta Delring (BP) – deltar på distans 
Stefan Sarmes (KD) – deltar på distans 
Ambjörn Hardenstedt (S) – deltar på distans 
Hellen Boij-Ljungdell (S) – deltar på distans 
Leif Göthed (S) – deltar på distans 
Lise-Lott Gsaxner (S) – deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S) – deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) – deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP) – deltar på distans 
Daniel Forsberg (MP) – deltar på distans 
Peter Frost Jensen (SD) – deltar på distans 
Ronny Johnsson (SD) – deltar på distans 
Tobias Ström (SD) – deltar på distans 
Henrik Corneliussen (SD) – deltar på distans 
Magnus Lilja (SD) – deltar på distans 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Hans Bengtsson (SD) – deltar på distans 
Anders Nilsson (SD) – deltar på distans 
Peter Andrén (SD) – deltar på distans 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) – deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD) – deltar på distans 
Kristina Fredlund (SD) – deltar på distans 
Peter Henriksson (ÄS) – deltar på distans 
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Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) för Karin Mårtensson (M) – deltar på distans 
Geir Hansen (S) för Valentin Jovanovic (S), §§ 34–43 – deltar på distans 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) för Jesper Sennertoft (S) – deltar på distans 
Göran Malmberg (S) för Ewa Bohlin (S) – deltar på distans 
Janet Vibeke (V) för Jörgen Persson (V) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) – deltar på distans 
 

Ersättare 

James Perlman (M) – deltar på distans 
Ewa Dahl (M) – deltar på distans 
Katrin Lydén (L) – deltar på distans 
Christoffer Andersson (SD) – deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD) – deltar på distans 
Carin Falck (BP) – deltar på distans 
Bo Becking (BP) – deltar på distans 

Övriga närvarande  
Johan Lundgren, kommundirektör – närvarar på distans 
Teresa Fridell, stabschef 
Oscar Andersson, it-tekniker  
Jimmy Karlsson, it-driftstekniker 
Malin Josefsson, verksamhetssekreterare – närvarar på distans 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 
M Moderaterna MP Miljöpartiet 
S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 
BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 
C Centern V Vänsterpartiet 
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§ 34  

Årsredovisning 2020 för Svedala kommun 
Dnr 2021-000054  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att årets resultat efter balanskravsjusteringar och justeringar för synnerliga skäl 
är förenliga med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och, 

 

att årets resultat därmed inte ska återställas inom tre år,  
 
att inte applicera den nya lydelsen av rekommendation RKR R2 
Intäktsredovisning i årets årsredovisning avseende exploateringsersättning,  

 

att i övrigt godkänna årsredovisning 2020 för Svedala kommun samt 
 
att bevilja styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ ansvarsfrihet.    

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2020. Uppföljning av 
miljömålen föreligger som bilaga till årsredovisningen.  
 

Årets resultat, -62,7 mnkr, är 88,3 mnkr lägre jämfört med föregående år och 
beror framförallt på att årets resultat i större utsträckning än 2019 påverkats 
negativt av jämförelsestörande poster samt att Svedala kommun valt att göra 
avsteg mot ny gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
avseende intäktsredovisning av exploateringsersättning, RKR R2.  

 
Jämförelsestörande poster avser händelser och transaktioner som inträffar 
sällan och som beror på omständigheter utanför den dagliga driften. Under året 
har flera medvetna beslut tagits som resulterat i jämförelsestörande poster som 
påverkat årets resultat negativt. Bland annat beslutade kommunfullmäktige i 
november 2020 att lösa in 100 mnkr av pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, 
det vill säga den pensionsskuld som intjänades före 1998. Under året gjordes 
även nedskrivningar och utrangeraringar av anläggningstillgångar till ett värde 
om 10,7 mnkr som även det påverkade kommunens resultat negativt.  
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Hade det inte varit för dessa beslutade åtgärder hade kommunens resultat 
utvecklats positivt 2020. Dessa åtgärder genomfördes för att skapa bättre 
ekonomiska förutsättningar kommande år då utvecklingen av skatter och 
statsbidrag befaras bli sämre samtidigt som kommunens kostnader för 
demografiska behov väntas öka. Detta har varit möjligt eftersom kommunens 
ekonomiska ställning är god. Om en kommun medvetet byggt upp en stark 
ekonomi är sådana åtgärder förenliga med kommunallagens ”God ekonomisk 
hushållning” och det underskott som uppstått behöver inte regleras inom de 
närmsta tre åren. 
 

Från och med 2020 ska enligt ny kommunalredovisningslag nya 
rekommendation från Rådet från kommunal redovisning, RKR R2, gälla. Den 
innebär att kommuner inte längre ska redovisa exploateringsintäkter som en 
skuld i balansräkningen som löses upp i samband med de investeringar som 
gjorts inom exploateringsområdet. Konsekvensen av detta är att 
exploateringsintäkter redovisas som en intäkt det år de uppkommer medan 
kostnaderna för investeringarna skrivs av under anläggningarnas livstid. Detta 
skapar en ryckighet dels till följd av stora överskott de år exploateringsintäkter 
uppstår, dels på grund av att kommunens ekonomiska utrymme kommande år 
begränsas av ökade avskrivningskostnader. Eftersom de ekonomiska 
konsekvenserna för kommuner som befinner sig i ett expansivt skede kan 
komma att påverka kommande års budgetutrymme har en skrivelse från de tre 
storstadskommunerna inlämnats till Finansdepartementet. Samtliga skånska 
kommuner ställde sig bakom denna skrivelse eftersom kommunerna ville få till 
stånd en ändring av redovisningen av intäkter med hänvisning till den 
kommunala särarten samt att kunna garantera en bottennivå för god ekonomisk 
hushållning.  
 

Finansdepartementet har också initierat en utredning, "En effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner", som är planerad att vara färdig 
hösten 2021. Utredaren ska bland annat föreslå hur kraven på god ekonomisk 
hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade. Utredningen 
ska även föreslå lösningar som tillsammans skapar goda förutsättningar för en 
effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, och som ligger i linje med 
målen för den nationella finanspolitiken. Med anledning av detta har Svedala 
kommun därför valt att inte applicera den nya rekommendationen. 

 
Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

 
Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisningen till kommunrevisionen som 
tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar och enskilda ledamöter i dessa organ samt avstyrker ett 
godkännande av kommunens årsredovisning.  
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Kommunrevisionens ordförande, Mats Carlsson, redogör för revisionens 
bedömning av årsredovisningen samt revisionens verksamhet under 2020. 

  

Handlingar i ärendet 
Revisionsberättelse för år 2020, Svedala kommun. 

Revisorernas redogörelse för år 2020.  
Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31.   

Granskningsrapport för år 2020 Svedala kommunhus AB. 
Revisionsberättelse för år 2020 Svedala kommunhus AB.  

Revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Bostads AB Svedalahem. 

Revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Svedala Exploaterings AB.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 59.  

Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2021-04-07.  

Årsredovisning 2020 för Svedala kommun, daterad 2021-04-07.  
Uppföljning av miljömålen 2020 Svedala kommun.  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-04-06, § 11.  
     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 35  

Uppföljningsrapport 1 - ekonomisk uppföljning 
med prognos för nämnder och styrelser 2021 
Dnr 2021-000093  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att omklassificerat statsbidrag motsvarande 2,7 mnkr omfördelas till 
utbildningsnämnden i syfte att kunna betala ut övertid för att genomföra bland 
annat utökad lovskola, 

 
att bevilja tilläggsanslag om 0,1 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för ökade 
avskrivningar till följd av investeringar på Svedala nya bibliotek samt 
servicebyggnad och kiosk på Aggarpsvallen, samt 

 
att i övrigt godkänna förslag till Uppföljningsrapport 1 – 2021.    

     

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med av kommunfullmäktige beslutad plan för ekonomisk uppföljning 
för mandatperioden 2020–2023 har ekonomienheten tagit fram 
uppföljningsrapport 1, 2021, för Svedala kommun. Rapporten innehåller en 
helårsprognos.  
 
Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omklassificerat 
statsbidrag motsvarande 2,7 mnkr omfördelas till utbildningsnämnden i syfte att 
kunna betala ut övertid för att genomföra bland annat utökad lovskola, att 
bevilja tilläggsanslag om 0,1 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för ökade 
avskrivningar till följd av investeringar på Svedala nya bibliotek samt 
servicebyggnad och kiosk på Aggarpsvallen, samt att i övrigt godkänna förslag 
till Uppföljningsrapport 1 – 2021.    

 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att uppdra åt utbildningsnämnden att förtydliga effekterna med sin 
beskrivning i handlingsplan samt att konsekvenserna följs upp i presidieträff 
mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen senast maj månad 2021, 
samt att föra dialog kring teknisk nämnds överskott inom avgiftsfinansierad 
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verksamhet i presidieträff mellan teknisk nämnd och kommunstyrelsen senast 
juni månad 2021.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 61. 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2021-04-07. 

Protokollsutdrag budgetutskottet 2021-04-06, § 13.  

Uppföljningsrapport 1, 2021, för Svedala kommun, daterad 2020-04-06. 
Bilaga till uppföljningsrapport 1, 2021.  

Uppföljningsrapport från utbildningsnämnd med beslut. 
Uppföljningsrapport från kultur- och fritidsnämnd med beslut. 

Uppföljningsrapport från teknisk nämnd med beslut. 

Uppföljningsrapport från socialnämnd med beslut. 
Uppföljningsrapport från bygg- och miljönämnd med beslut.    

Presentation för budgetutskottet 2021-04-06.  

     
     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 36  

Exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 
(Coop) med flera 
Dnr 2020-000134  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslag till exploateringsavtal, daterat 2021-03-25, avseende 
Svedala 100:242 med flera, samt 
 

att konstatera att teknisk nämnd med detta beslut belastas med 50 000 kr 
årligen från 2022. Kompensation för ökad driftspåverkan ska beaktas i 
budgetprocessen.    

     

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Svedala 100:242 med flera har tagits 
fram i syfte att reglera genomförandet av ”Detaljplan för Svedala 100:242 med 
flera, Östra industriområdet 1”. I avtalet regleras bland annat vem som utför och 
bekostar allmänna anläggningar.  
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott samt kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till exploateringsavtal, daterat 2021-03-25, avseende Svedala 
100:242 med flera, samt att konstatera att teknisk nämnd med detta beslut 
belastas med 50 000 kr årligen från 2022. Kompensation för ökad 
driftspåverkan ska beaktas i budgetprocessen.    

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 65.  

Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2021-03-29. 
Exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 m.fl. dat. 2020-04-16. 
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Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linda Allansson Westers (M) yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per-Ola Valastigs (MP) yrkande om 
avslag på 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 bifalla Per-Ola 
Valastigs (MP) yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar 
NEJ.  

 
Med 43 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat 
framgår av bilaga till detta protokoll. 
  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 37  

Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra 
industriområdet I, Svedala kommun, Skåne län 
(Coop) 
Dnr 2019-000059  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra 
industriområdet I, Svedala kommun, Skåne län.      

    

     

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med framtagen detaljplan är att pröva möjlighet till markanvändning för H 
(Detaljhandel), H1 (Detaljhandel utom handel med livsmedel), J1 (Partihandel, 
hantverk och industri som inte är störande för omgivningen), K (kontor), R1 
(Idrotts- och sportanläggning utan betydande åskådarplats) samt Z 
(Verksamheter) och E (transformatorstation). 

 
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-06-10 till och med 2019-
07-29 och granskning under tiden 2019-11-18 till och med 2019-12-08. 
Planförslaget har även remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. 
Under granskning har det inkommit 13 yttranden, varav inga från berörda 
sakägare och boende.  
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
antagandehandling för Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra 
industriområdet I, Svedala kommun, Skåne län.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 162. 
Protokollsutdrag plan- och exploateringsutskottet 2020-04-24, § 21. 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2020-04-16. 

Plankarta, daterad 2020-04-17. 
Illustrationskarta, daterad 2020-04-17. 
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Planbeskrivning, daterad 2020-04-17. 

Granskningsutlåtande, daterad 2020-04-17. 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-11-05. 

 

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

 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linda Allansson Westers (M) yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per-Ola Valastigs (MP) yrkande om 
avslag på 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 bifalla Per-Ola 
Valastigs (MP) yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar 
NEJ.  

 
Med 43 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat 
framgår av bilaga till detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Förvaltningsrätten i Malmö för laga kraft-bevis 
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§ 38  

Riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter 
för entreprenadupphandlingar och 
exploateringsavtal 
Dnr 2021-000085  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa föreslagen riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter för 
entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal.  

     

Sammanfattning av ärendet 
I internkontrollplanen för 2020 uppmärksammade teknisk nämnd samt 
kommunstyrelsen att det inte fanns någon riktlinje för hur kommunen hanterar 
ekonomiska säkerheter. Med ekonomiska säkerheter avses till exempel 
bankgaranti, moderbolagsborgen, pantbrev, försäkringsbrev, klientmedelskonto 
eller avsättning av medel på konto. 

 
De ärendetyper där ekonomiska säkerheter vanligen begärs är 
entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal. I Svedala kommun ansvarar 
teknisk nämnd för entreprenadupphandlingar medan kommunstyrelsen 
ansvarar för exploateringsavtalsprocessen. Det är dock kommunfullmäktige 
som beslutar om exploateringsavtal. Mestadels är det medarbetare inom Miljö 
och teknik som hanterar ekonomiska säkerheter, men även medarbetare inom 
kommunledningskontoret hanterar ekonomiska säkerheter.  

 
Riktlinjen omfattar definition, målgrupp, ärendetyper där ekonomiska säkerheter 
begärs, begära ekonomisk säkerhet, rangordning av ekonomiska säkerheter, 
säker förvaring av ekonomisk säkerhet, nedskrivning av ekonomisk säkerhet, 
byte av ekonomisk säkerhet, återsändelse av ekonomisk säkerhet samt 
förkommen ekonomisk säkerhet. Föreslagen riktlinje är avstämd med ekonomi- 
och utvecklingschef som ställer sig bakom framtagen riktlinje. Riktlinjen är även 
avstämd mot kommunens finansiella policy och riktlinjerna ligger i linje med den 
finansiella policyn. 

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa föreslagen riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter för 
entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 70. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-03-23, 
§ 14.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-08-13, 
§ 33.  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-03-02, § 27. 
Tjänsteskrivelse av administrativ chef vid Miljö och teknik, daterad 2021-01-27.  
Riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter för entreprenadupphandlingar 
och exploateringsavtal 

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Strategisk planeringsenhet 
Ekonomienheten 
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§ 39  

Avfallstaxa 2021 Svedala kommun 
Dnr 2021-000102  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta ny avfallstaxa att gälla från och med 1 juli 2021 och att den gamla 
upphör att gälla.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag till ny avfallstaxa, att gälla från och med 1 
juli 2021.  
        
Sysav föreslår antagande av ny avfallstaxa för att undvika underskott inom 
Svedalas avfallskollektiv. Kostnaderna förväntas fortsätta öka framöver, bland 
annat på grund av den nationella förbränningsskatten.  

 
Ändringarna innebär i stora drag en höjning av grundavgiften för samtliga 
abonnemang, en höjning av den rörliga avgiften för villahushåll, en 
differentiering av taxan mellan tvåfacks- och fyrfackskärl, en höjning av vissa 
extratjänster, en höjning av trädgårdsavfallstaxan samt införande av möjlighet 
att framöver kunna välja 240-liters trädgårdskärl.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny avfallstaxa att 
gälla från och med 1 juli 2021 och att den gamla upphör att gälla.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 85.  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-03-30, § 34.  
Förslag på ny avfallstaxa i Svedala författningssamling 2:17.  

Avfallstaxa med ändringsmarkeringar och jämförelse mellan nuvarande avgifter 
och förslag på nya avgifter.  
Tjänsteskrivelse av projektledare vid Sysav, daterad 2021-02-09.  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningssamlingen 
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§ 40  

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och spillvatten, Hindstorp etapp 1 och 2 
Dnr 2021-000103  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
beskrivning i Lista över fastigheter för Hindstorp etapp 1 och 2 samt bilaga 2A 
och 2B.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att utöka 
kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt beskrivning i 
lista över fastigheter för Hindstorp etapp 1 och 2 samt bilaga 2A och 2B. 

 
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Detta 
enligt lagen om allmänna vattentjänster. Efter en översyn av 
verksamhetsområdena i kommunen har VA-enheten tagit fram förslag på 
förändringar, se nedan. 
 
Hindstorp etapp 1 och 2  
Detaljplanelagt område ska, om inte särskilda skäl finns, ha 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Dagvatten ska 
omhändertas via privatägda gemensamhetsanläggningar som har bedömts 
uppfylla behovet både på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det finns därmed inget 
behov av att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i området. 
Det kvarstår att fatta formellt beslut om att inrätta verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Hindstorp etapp 1 och 2. 

 
Innan avstyckningen och exploateringen av Hindstorp påbörjades var en del av 
stamfastigheten Börringekloster 1:56 inom verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten. Fastighetsförteckningen är nu helt förändrad och utökningen av 
verksamhetsområdet ämnar till att istället uppta de nyuppkomna fastigheterna i 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.   
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt beskrivning i Lista över 
fastigheter för Hindstorp etapp 1 och 2 samt bilaga 2A och 2B.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 86.  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-03-30, § 38.  
Tjänsteskrivelse om Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillvatten, Hindstorp etapp 1 och 2, daterad 2021-03-10. 

Lista över förslag på fastigheter att ta in i VO. 
Bilaga 1.A_Befintligt VO Vatten Hindstorp etapp 1 och 2. 

Bilaga 1.B_Befintligt VO Spillvatten Hindstorp etapp 1 och 2. 

Bilaga 2.A_Utökning VO Vatten Hindstorp etapp 1 och 2. 
Bilaga 2.B_Utökning VO Spillvatten Hindstorp etapp 1 och 2.  

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 41  

Justering av Sotningstaxa Svedala kommun 
Dnr 2021-000089  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta justerad Sotningstaxa, författningssamling Ffs 2:18, i enlighet med 
bifogat förslag,  

 
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera sotningstaxan i enlighet 
med sotningsindex framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, samt 
 

att justerad Sotningstaxa gäller från och med 2021-05-01.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten föreslår justering av Sotningstaxa (Ffs 2:18) som omfattar 
utförande av sotnings- och rengöringsarbete och undersökningsarbete med 
mera, som är föreskrivet i lagen om skydd mot olyckor.  
 

Justeringen som föreslås omfattar uppräkning av taxan i enlighet med 
sotningsindex framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund samt strykning av poster i taxan som nu är 
inaktuella. Enbart uppräkning av taxan enligt sotningsindex får beslutas av 
kommunstyrelsen, men eftersom vissa poster i listan föreslås strykas behöver 
justeringen beslutas av kommunfullmäktige.  

 
Prisuppräkningen har gjorts genom Sveriges Kommuner och Regioner och 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds sotningsindex från senaste 
uppräkningen 2015 till 2021 års sotningsindex, som är gällande från 2021-04-
01. Detta innebär att grundavgiften för arbetstid per timme ändras från 456 kr 
(2015) till 513 kr (2021). Övriga poster i taxan ändras med motsvarande nivå. 
 

Uppdragen som omfattas av taxan utförs av den entreprenör som kommunen 
har avtalat med för detta uppdrag. I avtalet med entreprenören ingår att 
kommunen kontinuerligt ska justera taxan i enlighet med sotningsindex 
framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund.     
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 88.  

Tjänsteskrivelse av stf. räddningschef, daterad 2021-03-18. 
Föreslagen justerad Sotningstaxa författning Ffs 2:18 med justerade taxaposter 
och justerad taxa enligt sotningsindex 2021. 

Nu gällande, Sotningstaxa, författning Ffs 2:18, justerad 2015-08-24.  
       

     

     

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
Författningssamlingen 
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§ 42  

Justering av Sotningsfrister Svedala kommun 
Dnr 2021-000090  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta justering av Sotningsfrister i Svedala kommun, författning Ffs 1:32, 
enligt bifogat förslag, samt 

 

att beslutet gäller från och med 2021-05-01.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten föreslår en justering av kommunens Sotningsfrister i 
Svedala kommun, som omfattar fristen för hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 
kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska 
ske i Svedala kommun.  
 
Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen besluta om 
hur ofta rengöring (sotning) ska genomföras. Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) har i MSBFS 2014:6 föreskrivit om vilka objekt som 
omfattas av krav på rengöring (sotning), samt lämnat vägledning för 
kommunens arbete med att fastställa sotningsfrister. 
 
I ovan nämnda vägledning från MSB skiljer sig föreslagen frist för sotning i 
vissa fall från tidigare motsvarande vägledning. Kommunens entreprenör för 
utförande av rengöring (sotning) har under en övergångsperiod anpassat 
arbetsgången för att synkronisera med de nya vägledningarna och 
räddningstjänsten föreslår nu att kommunen beslutar om justering av fristerna 
så kommunens författning harmoniserar med myndighetens vägledning.  

 
Förutom ändringar i enlighet med ny vägledning från MSB föreslås vissa 
redaktionella ändringar.   
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta justering av 
Sotningsfrister i Svedala kommun, författning Ffs 1:32, enligt bifogat förslag, 
samt att beslutet gäller från och med 2021-05-01.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 87.  
Tjänsteskrivelse av stf. räddningschef, daterad 2021-03-18.  

Föreslagen justerad Sotningsfrister i Svedala kommun, författning Ffs 1:32. 
Nu gällande Sotningsfrister Svedala kommun, författning Ffs 1:32, antagen 
2005-03-09.  

     
     

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
Författningssamlingen 
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§ 43  

Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup 
Dnr 2018-000317  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja 3 000 tkr i tilläggsanslag till teknisk nämnd 2021 för rivning av 
maskinhall och föreningslokal,  

 
att bevilja 160 tkr i investeringsanslag till kultur- och fritidsnämnden 2021 för 
iordningställande av naturgräsplanen vid Nya IP, 

 
att bevilja 60 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden 2021 för 
iordningsställande av naturgräsplanen vid Nya IP,  

 
att bevilja 100 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden under 2021 för 
färdigställande av Baraskolans källare, 
 

att bevilja 420 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för 2021 för 
iordningställande av bussgarage vid Gamla IP, samt 
 

att anslagen finansieras genom minskning av årets resultat 2021.  

     

Sammanfattning av ärendet 
På initiativ av kommunstyrelsens ordförande tillsatte kommunstyrelsen 2017 en 
tjänstemannagrupp som i samråd med föreningar och invånare i Klågerup 
skulle belysa vilka åtgärder som behöver prioriteras och genomföras med syftet 
att öka det positiva intrycket och trivselfaktorn i Klågerup (Klågerupsinitiativet). 
Klågerupsinitiativet resulterade i en rapport som bland annat innehöll 
identifierade, prioriterade åtgärder för att förbättra livet för de som bor, verkar 
och besöker Klågerup. Flera av de åtgärder som föreslogs i rapporten har 
genomförts.  
 

Utbildningschefen fick under hösten 2020 i uppdrag av kommunstyrelsens 
presidium att – utifrån Klågerupsinitiativets rapport – ta fram förslag på åtgärder 
för idrott och aktivitet i Svedala kommun. De åtgärder som föreslås i nuläget är 
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iordningsställande av naturgräsplanen vid Nya IP samt renovering av 
bussgaraget vid Gamla IP.  
 

Vid Nya IP finns en maskinhall som det sedan tidigare funnits rivningslov för. Av 
bland annat miljömässiga skäl behöver maskinhallen rivas. Detta föreslås göras 
under innevarande år. När maskinhallen har rivits finns möjlighet att avyttra del 
av fastigheten till privat aktör för uppförande av padelhall.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del bland annat att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att genom 
markanvisning avyttra del av fastigheten Klågerup 4:1 med flera för uppförande 
av padelhall, att delegera till utbildningschefen att ingå överenskommelse med 
BK Banér om upphörande av arrende samt villkor och kostnader för avveckling 
av föreningslokal samt att ge utbildningschefen i uppdrag att inrätta och leda en 
verksamhetsövergripande projektgrupp för genomförande av åtgärder i 
Klågerup.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 75.  
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-04-08.  

Klågerups idrottsområden, presentation till kommunstyrelsen. 
  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Peter Henriksson 
(ÄS), Dan Nilsson (M) och Kristoffer Linné (L) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Utbildningschefen 
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§ 44  

Kulturskolan - deltagande i halverad termin och 
halverad kulturskoleavgift 
Dnr 2021-000092  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ge kultur- och fritidsnämnden möjlighet att vid tillfällen då det finns lediga 
platser på Kulturskolan erbjuda möjlighet för elever att gå en halv termin med 
halverad avgift. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ser en möjlighet att rekrytera fler elever till 
Kulturskolan genom att halvera terminsavgiften när halva terminen är kvar. 
Kultur- och fritidsnämnden har mot denna bakgrund tagit fram förslag till 
kommunfullmäktige om att ge nämnden mandat att erbjuda plats på 
Kulturskolan till halverad terminsavgift när halva terminen har gått. En 
förutsättning att erbjuda halverad terminsavgift kan endast genomföras vid 
tillfällen då det finns vakanta platser på Kulturskolan.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och 
fritidsnämnden möjlighet att vid tillfällen då det finns lediga platser på 
Kulturskolan erbjuda möjlighet för elever att gå en halv termin med halverad 
avgift.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 84.  

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-03-31, § 21.  
Tjänsteskrivelse om halverad kulturskoleavgift av områdeschef för kultur- och 
fritid, daterad 2021-03-22. 

Avgifter vid kulturskolan, författningssamling 2:10.          

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 45  

Svar på motion om att förbättra brandsäkerheten 
för brukare med trygghetslarm 
Dnr 2016-000344  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att motionen anses besvarad till följd av att socialnämnden i december 2020,  
§ 99, efter inhämtande av kunskap och dialog med Räddningstjänsten, tagit 
beslut om nya rutiner och givit uppdrag till förvaltningen om att upprätta nya 
riktlinjer, till stor del i enlighet med motionärens intention, samt  

 
att alla brukare med bedömda riskfaktorer, till exempel vissa dementa och 
rörelsehindrade får brandlarm kopplat till trygghetslarm utan kostnad; andra 
erbjuds detsamma till självkostnadspris.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Per-Olof Lindgren och Anette Jelvemark Nordqvist, Liberalerna, har lämnat in 
en motion som handlar om att förbättra brandsäkerheten för brukare med 
trygghetslarm.  

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
(Räddningstjänsten) för beredning. Räddningstjänsten utredde motionen utifrån 
sitt kompetensområde och föreslog att samtliga förslag skulle bifallas men 
betonade att kostnaderna för dessa förslag tillhörde socialnämndens budget. 
Kommunstyrelsens ordförande remitterade därefter motionen och 
räddningstjänstens svar till socialnämnden att yttra sig över. 
 
Socialtjänsten beslutade vid sin behandling av motionen bland annat att Vård 
och omsorg kan lämna ett erbjudande om rökdetektor till ett självkostnadspris á 
950 kr vid beslut om trygghetslarm, att Vård och omsorg ombesörjer underhåll 
och eventuell nedmontering av larm samt att Vård och omsorg ska ombesörja 
installation av frivilliga larm till självkostnadspris, samt  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 64.  

Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2021-03-04. 
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Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-10, § 99.   
Tjänsteskrivelse av verksamhetsstrateg vid Vård och omsorg med svar på 
motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm, 
daterad 2020-12-08.  

Vård och omsorgs utredning om brandsäkerhet för brukare med trygghetslarm. 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse om att förbättra brandsäkerheten för 
brukare med trygghetslarm, daterad 2020-03-30.  
Räddningstjänstens utredning gällande motion om förbättrat brandskydd för 
brukare av trygghetslarm.  

Motion angående att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm.  
Presentation för kommunstyrelsen 2021-04-12.     

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 46  

Svar på motion om att aktivt jobba för att 
Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på 
grund av Coronans effekter 
Dnr 2020-000190  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse motionen besvarad.   
            

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om att aktivt jobba för att Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på grund av 
Coronapandemins effekter.  
 
Motionen har beretts av stabschefen i samråd med Svedalahems vd. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Anledningen är att Svedalahem redan aktivt arbetar för att inga 
hyresgäster ska vräkas med anledning av betalningssvårigheter. Detta arbete 
görs i samråd med kommunens socialtjänst.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad.    

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 62.  

Tjänsteskrivelse/svar på motion av stabschefen, daterad 2021-03-26  
Rutin gällande hur samverkan ska se mellan individ- och familjeomsorgen 
(IFO), Arbete och Integration (AoI) samt Svedalahem i det vräknings-
förebyggande arbetet, daterad 2019-01-01.  
Motion om att aktivt jobba för att Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på 
grund av Coronans effekter, inkommen 2020-05-26.  
     

     

Beslut skickas till 
Svedalahem 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 47  

Svar på motion om sammanställning av antalet 
anställda och chefer i Svedala kommun 
Dnr 2021-000008  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla motionen, samt 

 
att anse uppdraget genomfört genom den redovisning som ges i 
tjänsteskrivelse av HR-chefen, daterad 2021-03-18.  

            

Sammanfattning av ärendet 
Per Olof Lindgren (L) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om 
antalet anställda, chefer och handläggare i Svedala kommun. Motionären yrkar 
att kommundirektören ska ges i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa 
sammanställning av antalet anställda, antalet handläggare och antalet chefer i 
kommunen 2009 respektive 2019. Motionen har lämnats till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
En sammanställning i enlighet med motionens yrkande har tagits fram av HR-
chefen. Med beaktande av att sammanställning är framtagen föreslår 
kommunledningskontoret att motionen ska bifallas samt att fullmäktige ska anse 
uppdraget genomfört genom den redovisning och sammanställning som ges i 
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
kommunledningskontorets förslag.          

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 67.  

Tjänsteskrivelse av HR-chefen, daterad 2021-03-18.  
Motion om sammanställning av antalet anställda och chefer i Svedala kommun, 
inkommen 12 januari 2021.  

Artikel från Dagens samhälle, nr 42 2020.      
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslut skickas till 
HR-enheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 48  

Valärenden  
Dnr 2021-000123  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att val av ledamot i bygg- och miljönämnden, efter Daniel Bäckvall (M), för tiden 
från och med den 1 juni 2021 fram till och med den 31 december 2022, kvarstår 
till nästa sammanträde.  

 
att val av ledamot i valnämnden, efter Daniel Bäckvall (M), för tiden från och 
med den 1 juni 2021 fram till och med den 31 december 2022, kvarstår till nästa 
sammanträde, samt 

 
att val av förste vice ordförande i valnämnden, för tiden från och med den 1 juni 
2021 fram till och med den 31 december 2022, kvarstår till nästa sammanträde.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Från kommunfullmäktiges sammanträde 7 april 2021 kvarstår följande val att 
förrätta efter Daniel Bäckvalls (M) avsägelse.  

 

- Ledamot i bygg- och miljönämnden.  
- Ledamot i valnämnden.  

- Förste vice ordförande i valnämnden.  

 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), anför att Moderaterna önskar 
att valen av ersättare efter Daniel Bäckvall (M) ska kvarstå till nästa 
sammanträde.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 49  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2021-000124  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen. 
 

     

     

Handlingar i ärendet 
Mötesanteckningar från ägarsamråd Sydvatten AB, 2021-04-08.     
Beslut av Länsstyrelsen Skåne om ny ersättare för ledamot i fullmäktige, 
daterat 2021-04-27.  

 
     
     

 

 


	Årsredovisning 2020 för Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Uppföljningsrapport 1 - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 (Coop) med flera
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra industriområdet I, Svedala kommun, Skåne län (Coop)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	Riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter för entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Avfallstaxa 2021 Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten, Hindstorp etapp 1 och 2
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Justering av Sotningstaxa Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Justering av Sotningsfrister Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	Kulturskolan - deltagande i halverad termin och halverad kulturskoleavgift
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till Kultur- och fritidsnämnden

	Svar på motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	Svar på motion om att aktivt jobba för att Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på grund av Coronans effekter
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Svar på motion om sammanställning av antalet anställda och chefer i Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Valärenden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelanden och skrivelser
	Beslut
	Handlingar i ärendet


