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NÄRVAROLISTA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt SD Peter Andrén 

M Linda Allansson Wester BP Bo Becking 

SD Patrik Persson S Ewa Bohlin 

S Hellen Boij-Ljungdell M Göran Jepsson 

M Daniel Pedersen SD Ronny Johansson 

SD Bengt Jönsson S Torbjörn Sköld 

S Leif Göthed M Jan Holmerup 

M Anne Jönsson MP Per Fridberg 

MP Therese Wallin C Eva Magnusson 

SD Henrik Corneliussen S Geir Hansen 

FP Christer Åkesson M Erika Jepsson 

BP Birgitta Delring SD Lars Dahmström § 55-63, 67 

S Lise-Lott Gsaxner V Jörgen Persson 

M Per Mattsson S Christer Jönsson 

C Ingegerd Eriksson M Reino Lindberg 

SD Ingrid Pedersen SD Hasse Bengtsson 

S Björn Jönsson S Anders Gsaxner 

M Lars Nordberg M Dan Nilsson 

S Charlotte Persson FP Sebastian Svärdenbrandt 

M Joakim Andersson SD Peter Nordström 

MP Mattias Schiöth   

SD Sven Beckman   

S Jesper Sennertoft   

M  Patrik Kosowski   

FP Per-Olof Lindgren   

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän)   

S Valentin Jovanovic  Bengt Nilsson, kanslichef 

S Anna Almqvist  Elisabeth Larsson, kommundirektör, 

tom § 54 

V Gustaf Törnqvist   

    

    

    

 

 

 

 

S Socialdemokraterna BP Barapartiet 

M Moderata samlingspartiet C Centerpartiet  

SD Sverigedemokraterna V Vänsterpartiet 

FP Folkpartiet   

MP Miljöpartiet 
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Kf § 50 

 

Information om ungdomsparlamentets verksamhet 
 

Vid dagens sammanträde lämnar ungdomsparlamentet en  

presentation av sin verksamhet. 

_______ 
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Kf § 51 

Ks § 90 Dnr 14.673 

 

Svar på medborgarförslag om kommunens lokalplane-

ring för skolan 
 

Kommunfullmäktige har 2014-11-10 till beredningen för utbildning 

överlämnat ett medborgarförslag från Eva Ragnarsdotter Lantz Lind-

bro, Solskensgatan 12, 233 35 Svedala, med förslag om att kommu-

nens förskoleklasser ska förläggas till förskolorna, att sjätteklassarna 

ska gå kvar i sin mellanstadieskola och att högstadieskolorna ska vara 

renodlade högstadieskolor framöver. 

 

Utbildningsnämnden har 2015-03-02 beslutat att som svar på medbor-

garförslaget hänvisa till att kommunstyrelsen den 16 december 2013, 

§ 305, beslutade att godkänna framlagt förslag till framtida skolorga-

nisation där Marbäcksskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan utgör F-

3-skolor och Naverlönnskolan samt ny skola utgör 4-9-skolor. Kom-

munfullmäktige beslutade den 14 januari 2015, § 6, att lokalisera en 

ny 4-9-skola i Svedala tätort till det så kallade FSI-området (Förskola, 

Skola, Idrott). 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till  

att kommunstyrelsen den 16 december 2013, § 305, beslutade att god-

känna framlagt förslag till framtida skolorganisation där Marbäcks-

skolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan utgör F-3-skolor och Naver-

lönnskolan samt ny skola utgör 4-9-skolor. Kommunfullmäktige be-

slutade den 14 januari 2015, § 6, att lokalisera en ny 4-9-skola i Sve-

dala tätort till det så kallade FSI-området (Förskola, Skola, Idrott). 

 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 52 

Ks § 92 Dnr 15.18 

 

Svar på medborgarförslag om att flytta vårdcentralen 

till gamla ICA-byggnaden i Svedala centrum 
 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11 till kommunstyrelsen för bered-

ning överlämnat ett medborgarförslag från Sven-Erik Sörensson, Bok-

spinnaregatan 29, Svedala, med föreslag att kommunen ska verka för 

att vårdcentralen flyttas till gamla ICA-byggnaden i Svedala centrum 

och att de byggnader som idag inhyser vårdcentral istället ska byggas 

om till sjukhem. 

 

Region Skåne är ansvarig för vårdcentralen i Svedala. Region Skåne 

hyr ut lokalerna för vårdcentral till ett företag som driver vårdcen-

tralen. 

 

Frågan om eventuell omlokalisering av vårdcentralen till Svedala 

centrum har tidigare diskuterats, varvid konstateras att något intresse 

för förflyttning av vårdcentralen till Svedala centrum inte finns från 

vårdgivarna. De tycker nuvarande lokalisering är bra. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att meddela att frågan om omlokalisering av vårdcentralen i Svedala 

saknar aktualitet med hänvisning till gällande hyresförhållande och att 

intresse inte finns från vårdgivarna för flyttning av vårdcentralen, då 

nuvarande placering av vårdcentralen bedöms som bra, samt 

 

att medborgarförslaget härmed skall anses som besvarat. 

 

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 53 

Ks § 93 Dnr 14.221 

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska an-

vända trådbunden internet- och telefonuppkoppling på 

alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
 

Kommunfullmäktige har 2014-04-14 överlämnat ett medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för beredning från Ingrid Bonnevier, Klockare-

vägen 107, 233 41 Svedala, med föreslag om att kommunen ska an-

vända trådbunden internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös 

sådan i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 

för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. 

 

IT-chefen har i skrivelse 2015-02-23 framfört att kommunen använder 

både trådlösa datornätverk och mobiltelefoni-nätverk och att kommu-

nen följer och beaktar de riktlinjer som Strålsäkerhetsmyndigheten, 

EU-kommissionen och WHO anger för trådlösa nätverk. Kommunen 

har också trådbunden telefoni. 

 

I skrivelsen hänvisas till att Strålsäkerhetsmyndigheten säger ”Det 

finns inga kända hälsorisker kopplade till exponering från trådlösa da-

tornätverk”. 

 

I skrivelsen framförs också att alla kommunens mobiltelefoner levere-

ras med ett headset som kan användas av nyttjarna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till att 

kommunen följer de riktlinjer som anges från Strålsäkerhetsmyndig-

heten, EU-kommissionen och Världshälsoorganisationen – WHO och 

att det inte är aktuellt att enbart ha trådbunden internet- och telefon-

uppkoppling. 

 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 54 

Ks § 75 Dnr 15.19 

 

Rutin för prövning av återbesättande av tjänster 

 
Kommunstyrelsens personalutskott har 2015-02-26 framlagt förslag 

till en rutin för generell prövning av återbesättande av tjänster. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 154, uppdragit åt kommunsty-

relsen att skyndsamt ta fram ett förslag till återbesättningsrutin som 

innebär att delegationen över rätten till att anställa personal förändras 

under perioden. Förändringen innebär att vakanta tillsvidareanställ-

ningar endast får tillsättas av ansvarig nämnd. Verksamhetschef är an-

svarig för att motivera till nämnden varför återbesättning bör ske. När 

det avser tidsbegränsade anställningar fattas dessa beslut av områdes-

chef eller motsvarande. Det innebär konkret att delegationen gällande 

tillsättning/anställning av personal inte får göras av första linjens chef. 

 

Av personalenhetens skrivelse i ärendet framgår att om prövningen av 

återbesättning av en befattning resulterar i förslag om väsentlig för-

ändring eller indragning av befattning föreligger förhandlingsskyldig-

heten enligt samverkansavtal eller förhandling enligt 11 § MBL. 

 

Personalutskottets förslag innebär att två rutiner för återbesättande in-

förs. Den ena gäller tillsättning av visstidsanställda under 6 månader. 

Enligt denna skall varje chef därför vid varje visstidsanställning upp 

till 6 månader göra en bedömning huruvida det uppkomna behovet 

kan lösas på annat sätt utan att riskera kvalitetsförsämring för bru-

kare/elev/barn samt arbetsmiljö för medarbetarna på arbetsplatsen. För 

att respektive nämnd ska ges förutsättningar att kunna ta sitt ekono-

miska ansvar ska möjligheten finnas att vid varje nämndsmöte kunna 

begära kostnadsuppföljning för nyttjande av visstidsanställningar. Om 

nämnden ser att kostnaderna för visstidsanställa ökar och önskar en 

mer djupodlad analys av kostnadsundersökningar ska sådan kunna 

presenteras av ansvarig chef. Om analysen ej anses fullgod och ök-

ningen kvarstår över tid ska nämnden kunna fatta beslut om att aktuell 

chef ska kunna fråntas sin delegation att anställa. 

 

Rutin nummer 2 gäller tillsättning av visstidsanställning, nyinrättade 

tjänster, anställningar om minst 6 månader samt anställningar som  
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Forts 

Kf § 54 

 

vid förlängning totalt kommer att omfatta minst 6 månader. Samman-

ställning på generella återbesättningsprövningar ska skickas månads-

vis till respektive verksamhetschef för att rapporteras i respektive 

nämnd. 

 

Det föreliggande förslaget påverkar inte gällande delegationsförteck-

ningar. 

 

Personalchefen redogör för ärendet vid sammanträdet. 

 

Utbildningschefen och socialchefen redovisar vid sammanträdet hur 

deras verksamhet påverkas av en återbesättningsrutin. 

 

Björn Jönsson, S, yrkar att ärendet ska återremitteras till personalut-

skottet för att lägga fram ett förslag i enlighet med kommunfullmäkti-

ges beslut 2014-11-14, § 154 i ärendet. 

 

Daniel Pedersen och Per Mattsson, båda M, yrkar bifall till nedanstå-

ende beslut och beslutsförslag. 

 

Ordförande framställer proposition på bifall till Björn Jönssons yr-

kande kontra att ärendet ska avgöras idag, och förklarar sig anse att 

kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag, men votering 

begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla nedanstående beslut och beslutsförslag röstar ja. Den det ej vill 

röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat att återemittera 

ärendet enligt Björn Jönssons yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 5 ja och 5 nej. Kommunstyrelsen har 

med ordförandens utslagsröst beslutat att avgöra ärendet idag.  

 

För ja-propositionen röstar: Sverker Nordgren, M, Per Mattsson, M, 

Daniel Pedersen, M, Anette Jelvemark Nordqvist, FP och Sara Andes-

son, C. 

 

För nej-propositionen röstar: Björn Jönsson, S, Hellen Boij-Ljungdell, 

S, Jesper Sennertoft, S, Henrik Johansson, SD, och Patrik Persson, 

SD. 
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Forts 

Kf § 54 

 

Ordförande framställer proposition på bifall till nedanstående beslut 

och beslutsförslag och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed. 

 

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfull-

mäktiges beslut 

 

att uppdra åt kommunförvaltningen att tillämpa de av personalutskot-

tet föreslagna rutinerna för återbesättandeprövning av tjänster, samt 

 

att informera nämnderna om återbesättningsrutinerna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna de av kommunstyrelsen föreslagna rutinerna för återbe-

sättandeprövning, samt  

 

att rutinerna ska tillämpas under 2015 med uppdrag för kommunsty-

relsen att ta ställning till om de ska förlängas för tid därefter. 

______ 

 

Linda Allansson Wester, Daniel Pedersen samt Lars Nordberg, 

samtliga M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jesper Sennertoft, S, yrkar på återremiss av ärendet så att kom-

munfullmäktiges beslut i november 2014 följs. Han yrkar att ru-

tinerna ska innehålla rutin för återbesättande av visstidsanställ-

ningar över 6 månader samt tillsvidareanställningar. 

 

Ambjörn Hardenstedt S, och Ingrid Pedersen, SD, yrkar bifall 

till Jesper Sennertofts yrkande. 

 

Ordförande framställer proposition på att återremittera ärendet kontra 

att avgöra det idag, och finner att kommunfullmäktige beslutat att åter-

remittera ärendet. 
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Kf § 54 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med moteveringen så att 

kommunfullmäktiges beslut i november 2014 följs. Rutinerna ska in-

nehålla rutin för återbesättande av visstidsanställningar över 6 måna-

der samt tillsvidareanställningar. 

________ 
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Kf § 55 

Ks § 82 Dnr 15.116 

 

Förslag till reviderad detaljplaneprocess  

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har 2015-03-

03 föreslagit kommunstyrelsen att till bygg- och miljönämnden 

för behandling och antagande överlämna frågan om detaljplane-

processen för standardförfarande, samt att förslaget till detalj-

planeprocess för utökat planförfarande respektive för utökat 

planförfarande med planprogram överlämnas till bygg- och mil-

jönämnden för yttrande. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-04-28, § 100, uppdragit åt bygg och 

miljö att senast 2014-12-31 framlägga förslag till reviderad de-

taljplaneprocess med hänvisning till ändrad politisk organisat-

ion. 

 

Bygg- och miljönämnden har 2015-03-12 beslutat att godkänna 

förslaget till planprocess avseende standardförfarande samt att 

till kommunstyrelsen uttala sig positivt till föreslagen planpro-

cess avseende utökat planförfarande med och utan programs-

kede. 

 

Den nya processen beskriver bara de planer som påbörjas efter  

1 januari 2015. Redan påbörjade planer går enligt den gamla 

lagstiftningen och de gamla begreppen. 

 

Kommunfullmäktige har 2011-05-09 beslutat godkänna framlagt 

förslag till planprocess för detaljplaner med normalt planförfa-

rande. 

 

Ordföranden yrkar att beträffande detaljplan med standardförfa-

rande så skall kommunstyrelsens yttrande inhämtas innan beslut 

fattas av bygg- och miljönämnden om påbörjande av planarbetet 

avseende större projekt för uppförande av bostäder mm. 

 

På framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrel-

sen föreslagit i enlighet med nedanstående. 
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Kf § 55 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunstyrelsens yttrande skall inhämtas innan beslut fattas 

av bygg- och miljönämndenom påbörjande av planarbetet för 

standardförfarande avseende större projekt för uppförande av 

bostäder mm, samt 

 

att godkänna förslaget till detaljplaneprocess för utökat planför-

farande respektive för utökat planförfarande med planprogram. 

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 56 

Ks § 83 Dnr 15.117 

 

Anslag för upprättande av detaljplan för ny skola, id-

rottshall och fotbollsplaner inom FSI området i Svedala 

tätort 

 
Bygg- och miljö har i skrivelse 2015-03-10 anhållit om anslag med 

900 000 kr för upprättande av detaljplan för ny skola, idrottshall och 

två nya fotbollsplaner, område för skolidrott, samt parkering och an-

göring inom FSI- området i Svedala tätort. Vidare föreslås att redovi-

sad skiss ska ligga till grund för planarbetet, och att kompensations-

metoden ska användas i planarbetet. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-12-15, § 289, att uppdragit åt bygg och 

miljö att upprätta förslag till detaljplan för ny 4-9 skola inom FSI-

området samt tillkommande idrottshall när beslut i denna del förelig-

ger med av kommunstyrelsen 2014-05-26, § 119, beslutat lokalpro-

gram som i princip skall ligga till grund för uppförande av skolan,  

 

att uppdra åt bygg och miljö att snarast redovisa en skiss för området 

som ska ligga till grund för upprättandet av detaljplanen,  

 

att vid kommande sammanträde ta ställning till om det ska anordnas  

parallella uppdrag till arkitektkontor inför upprättande av förslag till 

detaljplan, 

 

att uppdra åt bygg och miljö att inkomma med uppgift om kostnad för 

upprättande av detaljplan fördelat på aktuella kalenderår,  

 

Investeringsanslag finns ännu inte för projektet men kommer att anvi-

sas. 

 

Samråd har skett med ekonomichef och teknisk chef om anslagsanvis-

ningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att detaljplanen ska omfatta skola, idrottshall och två nya fotbollspla-

ner, område för skolidrott, samt parkering och angöring för området 

inom FSI- området och att redovisad skiss ska i princip ligga till grund 

för upprättandet av detaljplanen, samt 
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Kf § 56 

 

att det inte är aktuellt att anordna parallella uppdrag till arkitektkontor 

inför upprättande av förslag till detaljplan, samt att kompensationsme-

toden ska användas i planarbetet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att den beräknade kostnaden om 900 000 kr för upprättande av detalj-

planen ska inrymmas inom kommande investeringsanslag för FSI-

projektet. 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 57 

Ks § 84 Dnr 15.94 

 

Avgifter för sommarsimskolan 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 2015-03-04 föreslagit kommunfull-

mäktige  

- att fastställa avgiften till sommarsimskolan till 200 kr per period 

för barn som är folkbokförda i kommunen eller som går i grund-

skolan i kommunen,  

- att fastställa avgiften för simskolan till 400 kr per period för barn 

som inte är folkbokförda i kommunen och som ej heller går i 

grundskolan i Svedala kommun, 

- att fastställa syskonrabatt innebärande att debitering av avgift för 

simskolan enbart utgår för det första anmälda barnet i varje familj. 

Som syskon räknas barn folkbokförda på samma adress, samt 

- att anta förslaget till ny författningstext innebärande ovanstående 

förändringar att gälla från och med 2015-06-01. 

 

I skrivelse från fritidschefen 2015-01-26 framgår att avgifterna inte 

ändrats sedan 2011 och att en höjning är avsedd för att finansiera en 

höjning av personalkostnaderna. 

 

Kommunfullmäktige har 2011-11-28, § 181, antagit avgifter för som-

marsimskolan vilket beslutades vara 100 kr per barn. 

 

Hellen Boij-Ljungdell, S, yrkar att simskolan ska vara avgiftsfri för 

barn som är folkbokförda i kommunen eller går i grundskolan i kom-

munen. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till förslaget från kultur- 

och fritidsnämnden kontra Hellen Boij-Ljungdells yrkande och finner 

att kommunstyrelsen har föreslagit enligt kultur- och fritidsnämndens 

förslag, men votering begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla förslaget att fastställa avgiften till sommarsimskolan till 200 kr 

per period för barn som är folkbokförda i kommunen eller som går i 

grundskolan i kommunen röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner 

nej har kommunstyrelsen föreslagit enligt Hellen Boij-Ljungdells yr-

kande. 
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Omröstningen ger till resultat 7 ja och 4 nej.  

 

För ja-propositionen röstar: Sverker Nordgren, M, Per Mattsson, M, 

Daniel Pedersen, M, Anette Jelvemark Nordqvist, FP,  

Sara Andesson, C, Henrik Johansson, SD, och Patrik Persson, SD. 

 

För nej-propositionen röstar: Björn Jönsson, S, Hellen Boij-Ljungdell, 

S, Leif Göthed, S, och Jesper Sennertoft, S. 

 

Ordförande framställer proposition på de övriga attsatserna i förslaget, 

och beslutar kommunstyrelsen föreslå i enlighet härmed. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

 att fastställa avgiften till sommarsimskolan till 200 kr per period för 

 barn som är folkbokförda i kommunen eller som går i grundskolan i 

 kommunen,  

 

 att fastställa avgiften för simskolan till 400 kr per period för barn som 

inte är folkbokförda i kommunen och som ej heller går i grundskolan i 

Svedala kommun, 

 

 att fastställa syskonrabatt innebärande att debitering av avgift för 

simskolan enbart utgår för det första anmälda barnet i varje familj. 

Som syskon räknas barn folkbokförda på samma adress, samt 

 

 att anta förslaget till avgifter för sommarsimskola att gälla från och 

 med 2015-06-01 och att upphäva nu gällande författning från och 

med 2015-05-31. 

________   

Birgitta Delring, BP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Hellen Boij-Ljungdell, S, yrkar att simskolan för 2015 ska vara av-

giftsfri för barn som är folkbokförda i kommunen eller går i grundsko-

lan i kommunen. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 

förslag kontra Hellen Boij-Ljungdells yrkande och finner att kommun-

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, men votering 

begärs då. 
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. 

Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Hellen Boij-

Ljungdells yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 27 ja, 16 nej och 2 som avstår. Omröst-

ningen framgår av kolumn 1, benämnd simskola, i voteringsbilaga 

tillhörande detta protokoll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väns-

terpartiet som deltagit i avgörandet av ärendet reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut. 
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Kf § 58 

Ks § 85 Dnr 15.78 

 

Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS (la-

gen om stöd och service till vissa funktionshind-

rade) och SoL (socialtjänstlagen) 

 
Socialnämndens utskott har 2015-02-18 översänt rapporter över 

ej verkställda beslut enligt 9, 28 f-g § LSS och enligt 4 kap, 1 § 

och 16 kap, 6 f § SoL. 

 

Det finns enligt redovisningen ett ej verkställt beslut för kvartal 

4 år 2014 för beslut inom SoL. 

 

Det finns enligt redovisningen två ej verkställda beslut för kvar-

tal 4 år 2014 för beslut enligt LSS.  

 

Till kommunfullmäktige skall socialnämnden lämna statistik-

rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § so-

cialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader från dagen 

för respektive beslut. Rapporten skall överlämnas till Inspekt-

ionen för vård och omsorg 

 

I rapporten skall anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 

samt hur lång tid som förflutet från dagen för respektive beslut. 

Uppgifterna i rapporten skall vara avidentifierade. Det skall således 

inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till en enskild person. 

Inte heller skall nämnden ange skälen till varför de rapporterade 

besluten inte är verkställda. 

 

Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. 

Däremot skall det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten 

som gäller kvinnor respektive män. 

 

Rapportering skall enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade göras en gång per kvartal. 

 

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

  att godkänna redovisningen. 

_______ 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 59 

Ks § 86 Dnr 15.87 

 

Förslag till riktlinjer för hemtjänsten 
 

Socialnämnden har 2015-03-05 föreslagit kommunfullmäktige att anta 

förslaget till ”Riktlinjer för hemtjänsten” för att gälla från och med 

2015-06-01. 

 

Riktlinjerna för hemtjänsten är avsedda att användas som vägledning 

för de biståndshandläggare som utreder och fattar delegationsbeslut 

om bistånd för äldre och för personer med funktionsnedsättning enligt 

socialtjänstlagen. Riktlinjerna anger vilka insatser och i vilken omfatt-

ning ett biståndsbeslut bör ha för att uppfylla skälig levnadsnivå. 

 

Det framgår i socialnämndens protokoll att pensionärsrådet har beretts 

tillfälle att avge yttrande på förslaget. 

 

Kommunfullmäktige har 2005-10-12, § 115 antagit ”Riktlinjer för 

heminsatser”. 

 

Henrik Johansson, SD, yrkar avslag på den del i förslaget till riktlinjer 

för hemtjänst som avser att rastning av hund kan erhållas i maximallt 

tre månader. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till socialnämndens för-

slag kontra Henrik Johanssons avslagsyrkande, och finner att kom-

munstyrelsen har föreslagit enligt föreliggande förslag från social-

nämnden, men votering begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla socialnämndens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. 

Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt Henrik Johanssons 

yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 6 ja, 2 nej och 3 som avstår. 

 

För ja-propositionen röstar: Sverker Nordgren, M, Per Mattsson, M, 

Daniel Pedersen, M, Sara Andersson, C, Björn Jönsson, S, och Anette 

Jelvemark Nordqvist, FP. 

 

För nej-propositionen röstar: Henrik Johansson, SD, och Patrik Pers-

son, SD. 
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Avstår att rösta: Hellen Boij-Ljungdell, S, Jesper Sennertoft, S, och 

Therese Wallin, MP. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslaget till ”Riktlinjer för hemtjänsten” för att gälla från och 

med 2015-06-01 i enlighet med socialnämndens förslag och att upp-

häva nu gällande riktlinjer från och med 2015-05-31. 

 

________ 

Per Mattsson, M, yrkar bifall till socialnämndens förslag. 

 

Ingrid Pedersen, SD, yrkar avslag på den del i förslaget till riktlinjer 

för hemtjänst som avser att rastning av hund kan erhållas i maximallt 

tre månader. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 

förslag kontra Ingrid Pedersens, och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, men votering begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. 

Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Ingrid Pedersens 

yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 33 ja, 10 nej och 2 som avstår. Omröst-

ningen framgår av kolumn 2, benämnd hemtjänst, i voteringsbilaga 

tillhörande detta protokoll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 60 

Ks § 89 Dnr 15.118 

 

Förslag till ändring av arbetsordning för Ungdomspar-

lamentet 
 

Utbildningsnämnden har 2015-03-02 föreslagit kommunfullmäktige 

att anta ett förslag till ändrad arbetsordning för Ungdomsparlamentet. 

 

Ungdomsparlamentet beslutade 2014-05-22 dels att elever i årskurs 6 

ska ingå i Ungdomsparlamentet och ha rösträtt, dels att varje skola ska 

ha minst en elev per tillåten årskurs och sedan själva få välja hur de 

ska fördela rösterna. 

 

Ungdomsrådet föreslår att arbetsordningen för Ungdomsparlamentet 

ändras enligt Ungdomsparlamentets beslut. 

 

I nuvarande arbetsordning antagen av kommunfullmäktige  

2013-06-10 stipuleras att ungdomsparlamentet består av 36 ledamöter 

från grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i Svedala. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslaget till ny arbetsordning för ungdomsparlamentet i Sve-

dala kommun att gälla från och med 1 maj 2015 samt att upphäva nu 

gällande arbetsordning för ungdomsparlamentet från och med 30 april 

2015. 

 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 61 

Ks § 95  

 

Redovisning av obesvarade motioner 

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årli-

gen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de  

motioner, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. 

 

Nedanstående uppgifter är per 2015-03-05. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-14 redovisades 13  

motioner, vilkas beredning då ännu inte slutförts. Av dessa är nu 8  

besvarade. 

 

Från kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2014 t o m kommun-

fullmäktiges marssammanträde 2015 har 15 motioner lämnats in, 

varav 8 har blivit besvarade under perioden. 

 

Sammanlagt har 16 motioner besvarats under det gångna året. 

 

Följande motioner är inte besvarade: 

 

1. Motion angående brandsäkerhet avseende kommunala anlägg-

ningar som äldreboende, skolor m m 

 

Kommunfullmäktige har 2011-05-09 till beredningen för sam-

hällsbyggnad och tillväxt överlämnat en motion från Ronny 

Olander, Leif Göthed, Jan-Göran Petersson, Kenneth Hovold,  

Christer Jönsson, Gull-Britt Jönsson och Lars Schultz samtliga S 

med förslag om förebyggande brandsäkerhet i kommunala an-

läggningar som äldreboende, skolor m m. I motionen föreslås att 

en syneförättning, revision, tillsyn och utförande görs enligt 

motionens anda och mening, att erforderliga resurser avsättes 

både ekonomiskt och personellt, samt att riskutvärdering med 

förslag till åtgärds-förslag görs med olika ambitionsnivåer. En 

konsult har fått i uppdrag att utreda frågan. 

 

2. Motion om fem flexibla lovdagar från skolan 
 

Kommunfullmäktige har 2012-09-10 till beredningen för utbild-

ning överlämnat en motion från Leif Göthed, Anders Gsaxner 

och  
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Kenneth Hovold, alla S, med förslag om att varje elev ska ges 

fem flexibla lovdagar som går att använda under året, att eleven 

tar igen lovdagarna under höstlov, sportlov, sommarlov eller ge-

nom annan studiegång, att man i skol an och kommunen följer 

den övriga arbetsmarknadsutvecklingen som finns i övriga sam-

hället, samt att utredningen bedrivs skyndsamt för beslut i berört 

kommunalt organ. 

 

Ärendet kommer att behandlas av utbildningsnämnden under våren. 

 

3. Motion om att kommunen skall kontakta Tullverket och polis 

för att införa stickprover med knarksökande hundar i skolor och 

andra miljöer där barn och ungdomar befinner sig  

 

Kommunfullmäktige har 2013-09-09 till beredningen för utbild-

ning överlämnat en motion från Kristoffer Linné, FP, med före-

slag att kommunen tar kontakt med Tullverket och polis för att 

införa stickprover med knarksökande hundar i skolor och andra 

miljöer där barn och ungdomar befinner sig. 

 

Motionen är behandlad i kommunstyrelsen 2014-01-27 och 

överlämnad till Beredningen för utbildning för ytterligare utred-

ning avseende förebyggande insatser mm, utbildning av perso-

nal på mötesplatser mm. 

 

Motionen kommer att behandlas av utbildningsnämnden under 

våren. 

 

4. Motion om ombyggnad av befintliga kommunala byggnader till  

ungdomsbostäder  
 

Kommunfullmäktige har 2013-09-09 till beredningen för samhälls-

byggnad och tillväxt överlämnat en motion från René Lundström 

och Per Fridberg, båda MP, med föreslag att kommunfullmäktige 

skall ge beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt i uppdrag att 

utreda frågan om att bygga om kommunens befintliga byggnader 

till ungdomsbostäder i enlighet vad som anges i motionen och där 

det pekas på Röda skolan och Lorentz Månsson som lämpliga ob-

jekt, samt att kommunen anger hur stor del av kostnaderna som kan 

subventioneras. 
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5. Motion om att verka för att gynna solen som energikälla till 

kommunens bostads- och fastighetsbestånd 

 

Kommunfullmäktige har 2013-12-09 till beredningen för samhälls-

byggnad och tillväxt överlämnat en motion från Björn Jönsson och 

Lars-Owe Edberg, båda S, med förslag att kommunen aktivt skall 

verka för att gynna solen som en energikälla till kommunens bostads- 

och fastighetsbestånd, och att det i nya planerade bostadsområde skall 

solenergi vara en form som ingår i upphandlingsunderlaget. 

 

6. Motion om miljöförbättrande åtgärder i och kring Segeå genom 

Svedala centrum 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för samhälls-

byggnad och tillväxt överlämnat en motion från Björn Jönsson, S, med 

förslag om att Segeåns miljö genom Svedala centrum ska få en rejäl 

upprustning och att arbetet ska ske i samarbete med Segeåns Vatten-

dragsförbund och vattenråd. I motionen föreslås även att satsningen 

ska ske i samarbete md Arbetsförmedlingen. 

 

Kommunstyrelsen har 2015-01-26 beslutat uppdra åt bygg- och miljö-

nämnden att, i samråd med teknisk nämnd, utreda omfattningen av en 

upprustning av Segeå genom Svedala centrum, kostnaderna härför 

samt möjligheten att finansiera viss del av kostnaderna som ett ar-

betsmarknadsprojekt samt att ta ställning till motionen när utredningen 

från bygg- och miljönämnden föreligger. 

 

7. Motion om trafiken på Storgatan i Svedala 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till bygg- och miljönämnden för 

beredning överlämnat en motion från Christer Åkesson, FP, med för-

slag om att bilkörning på Storgatan inte ska vara tillåten mellan 19:00-

07:00 för att undvika buskörning som förekommer kvällar och nätter. 

 

Teknisk nämnd handlägger numera trafikfrågor. 

 

8. Motion om att bygga vinterträdgårdar vid äldreboendena Hol-

magården, Dagcenter Svedala, Solgården och Toftaängen 
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Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för vård och 

omsorg överlämnat en motion från Leif Göthed och Gunilla Edberg, 

båda S, Ingrid Pedersen, SD, Jörgen Persson, V samt Lena Thörnquist 

– (invald som SD) med förslag om att kommunen ska bygga vinter-

trädgårdar på Holmagården, Dagcenter Svedala, Solgården och  

 

Toftaängen samt att man utrustar dessa på ett pedagogiskt och rogi-

vande sätt. 

 

Socialnämnden har begärt svar i ärendet från SVEDAB senast sista 

mars 2015. 

 

9. Motion om att göra läktaren i Svedala sporthall tillgänglig för 

åskådare som är rullstolsburna 

 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat en motion från Ambjörn Hardenstedt, S och Lars Lund-

gren, MP, med förslag om att kommunen tittar på lämpliga åtgärder 

och kompletterar läktarna i Svedala sporthall för att göra den åtkomlig 

och användbar även för personer som är rullstolsburna. 

 

10. Motion om att medborgare skall kunna prenumerera på dag-

ordningar och sammanträdesprotokoll via digitala utskick 
 

Kommunfullmäktige har 2015-01-15 till kommunstyrelsen för bered-

ning överlämnat en motion från Ambjörn Hardenstedt, S, Lars Lund-

gren, MP och Jörgen Persson, V med förslag om att kommunen un-

dersöker och genomför möjligheten att på ett enkelt sätt ge möjlighet-

er för medborgarna att kunna prenumerera på dagordningar och sam-

manträdesprotokoll så att de skickas automatiskt via mail till registre-

rad e-postbrevlåda eller via prenumeration via lämplig gratis APP för 

läsplattor och smartphones. 

 

11. Motion om att ändra annonseringen inför kommunfullmäkti-

ges möten 
 

Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till kommunstyrelsen för bered-

ning överlämnat en motion från Ingrid Pedersen, SD, med föreslag om 

att kommunen inför mötena i kommunfullmäktige ska annonsera i  
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Lokaltidningen istället för Skånska Dagbladet och Sydsvenskan då 

kostnaden blir mindre. 

 

Ärendet är under behandling. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

   

  _______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 

Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommun-

styrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde 

redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte har slut-

förts. 

 

Nedanstående uppgifter är per 2015-03-09. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-24 redovisades 12 

medborgarförslag som inte var besvarade. Under det gångna året är 5 

av dessa ännu inte besvarade. Från och med kommunfullmäktiges 

möte i april 2014 till kommunfullmäktige i mars 2015 har 30 nya 

medborgarförslag lämnats in, varav 16 är besvarade. 

 

Följande medborgarförslag är inte besvarade: 

 

1. Medborgarförslag om att installera sprinkler i Nya skolan 

 

Kommunfullmäktige har 2011-06-13 till beredningen för samhälls-

byggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från Kar-Fat 

Poon, Malva-gatan 2, 233 37 Svedala, och Göran Malmberg, Hyl-

tarpsvägen 404, 233 92 Svedala, med förslag om att kommunen ska 

installera sprinkler i Nya Skolan. 

 

 2. Medborgarförslag om namn på väg och dammar i Bara 

 

Kommunfullmäktige har 2012-02-13 till kommunstyrelsen över-

lämnat ett medborgarförslag från Kjell Borgström, Malmövägen 

545, 230 40 Bara, med förslag om att vägen från rondellen på 

Malmö-vägen ut mot PGA-banan ska få namnet Brunstensvägen.  

 

Dessutom föreslås att dammen mellan Baraskolan och Spång-

holmsskolan ska heta Per Jinsakärret och att de så kallade tvil-

lingdammarna ska heta Torrnagerkärren. Förslagsställaren hänvi-

sar till att namnförslagen har använts förr. 

 

3. Medborgarförslag om att inrätta en multiplan vid Roslätt-

skolan 

 

Kommunfullmäktige har 2012-05-14 till beredningen för kultur  
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och fritid överlämnat ett medborgarförslag från Sofia Meggerle 

m fl med förslag om att det ska anordnas en multiplan vid Ro-

slättskolan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt 

samarbete i augusti. 

 

4. Medborgarförslag om att Röda skolan bevaras 

 

Kommunfullmäktige har 2013-12-09 till beredningen för sam-

hällsbyggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från  

Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, Bara, med förslag att Röda  

skolan bevaras. 

  

5. Medborgarförslag om att kommunen ska avstå sitt krav 

på omkoppling av stuprör på Norra Erlandsdal 

 

Kommunfullmäktige har 2014-01-13 till kommunstyrelsen över-

lämnat ett medborgarförslag från Eva Ragnarsdotter Lantz, Sol-

skens-gatan 12, 233 35 Svedala med förslag beträffande exploa-

terings-området Norra Erlandsal enligt följande: 

”att kommunen backar på kraven att vissa boende på Norra Er-

landsdal ska koppla bort sina stuprör från kommunens ledningar, 

att kommunfullmäktige uppdrar åt lämplig styrelse, eller annan 

politisk sammansatt enhet, att titta på frågan och fatta beslut däri 

samt att de boende på området får information om beslutet i frå-

gan i god tid innan tidsfrist löper ut som idag är datumsatt, av 

kommunen, till 2014-03-31”. 

 

  6. Medborgarförslag om att kommunen ska använda tråd-

bunden internet- och telefonuppkoppling på alla förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor 

 

Kommunfullmäktige har 2014-04-14 till kommunstyrelsen för 

beredning överlämnat ett medborgarförslag från Ingrid Bonne-

vier med förslag om att kommunen ska använda trådbunden in-

ternet- och telefonuppkoppling istället för trådlös sådan i alla 

kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att 

minska risken för ohälsa bland elever och personal. 
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Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 2015-03- 23. 

 

7. Medborgarförslag om utveckling av centrum i Svedala 

tätort 

Kommunfullmäktige har 2014-05-12 till beredningen för sam-

hällsbyggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från 

Ann-Magreth Albin med förslag om att kommunen ska vidta åt-

gärder i centrum i Svedala tätort för att få till stånd: 

- en allmän toalett 

- cykelställ utmed Storgatan 

- Storbildstv sommartid på Stortorget 

- biograf 

 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla frågan om bi-

ograf på sitt möte i april. 

 

8. Medborgarförslag om att inrätta fler boulebanor vid si-

dan om befintliga banor bakom ”Småskolan” vid Åbjörnga-

tan i Svedala tätort 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 överlämnat ett medborgar-

förslag till beredningen för kultur och fritid från Jan Andersson 

med förslag om att kommunen ska inrätta tre boulebanor till på 

gräsplan vid sidan om befintliga banor bakom ”Småskolan” vid 

Åbjörngatan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte i maj 

månad. 

 

9. Medborgarförslag om att utreda borttagande av häck 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till kommunstyrelsen för 

beredning överlämnat ett medborgarförslag från Ann-Magreth 

Albin med förslag om att kommunen ska låta utreda varför delar 

av en häck vid hörnan Malmövägen/Värbyvägen har tagits bort 

och ge besked om vem som kan besluta om dylika åtgärder. 

 

10. Medborgarförslag om att sätta stängsel runt de kvarva-

rande dammarna på Tegelbruket och intill Aggarpsvallen 
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Kommunfullmäktige har 2014-11-10 till beredningen för sam-

hällsbyggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från 

Annelie Löfgren med förslag om att kommunen ska sätta upp 

stängsel runt de kvarvarande dagvattendammarna på Tegelbru-

ket och intill Aggarpsvallen. 

 

11. Medborgarförslag om kommunens lokalplanering för 

skolan 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-10 till beredningen för utbild-

ning överlämnat ett medborgarförslag från Eva Ragnarsdotter 

Lantz Lindbro med förslag om att kommunens förskoleklasser 

ska förläggas till förskolorna, att sjätteklassarna ska gå kvar i sin 

mellanstadieskola och att högstadieskolorna ska vara renodlade 

högstadieskolor framöver. 

 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 2015-03-23. 

 

12. Medborgarförslag om att det ska erbjudas smör och 

standardmjölk till alla skolbarn i kommunen 

 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 till teknisk nämnd för be-

redning överlämnat ett medborgarförslag från Sofie Nelson med 

förslag om att kommunen ska erbjuda alla skolbarn smör och 

standardmjölk som alternativ till lättprodukterna. 

 

13. Medborgarförslag om att upprätta en plan med målsättning 

för kommunens arbete gentemot näringsliv och turism, samt för-

slag om att ta fram en marknadsföringsstrategi 

 
Kommunfullmäktige har 2015-01-14 till kommunstyrelsen för bered-

ning överlämnat ett medborgarförslag från Ann-Magreth Albin, med 

förslag om att kommunen ska upprätta en plan med målsättning för 

kommunens arbete gentemot näringsliv och turism. Förslagsställaren 

föreslår även att kommunen ska ta fram en marknadsföringsstrategi. 

 

Kommunstyrelsen har 2011-06-20 beslutat anta en marknadsfö-

ringsplan för Svedala kommun 2012-2014. 
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14. Medborgarförslag om att kommunen ska undersöka om invå-

nare kan få möjlighet att mot betalning äta på kommunens skolor 
 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11 till utbildningsnämnden för be-

redning överlämnat ett medborgarförslag från Ann-Magreth Albin, 

med förslag om att kommunen ska låta undersöka om invånare kan 

ges möjlighet att mot betalning äta på kommunens skolor. 

 

15. Medborgarförslag om att kommunen ska göra en utvärdering 

av bytet av gatlampor 
 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11 överlämnat ett medborgarförslag 

till teknisk nämnd från Ann-Magreth Albin med förslag om att kom-

munen ska göra en utvärdering av bytet av gatlampor. 

 

16. Medborgarförslag om att flytta vårdcentralen till gamla ICA-

byggnaden i Svedala centrum 
 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11 till kommunstyrelsen för bered-

ning överlämnat ett medborgarförslag från Sven-Erik Sörensson med 

förslag om att kommunen ska verka för att vårdcentralen flyttas till 

gamla ICA-byggnaden i Svedala centrum och att de byggnader som 

idag inhyser vårdcentral istället ska byggas om till sjukhem. 

 

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen i mars månad. 

 

17. Medborgarförslag om att anlägga en grusad gångväg längs 

med Malmövägen i Bara samt markering av övergångsställe vid 

busshållplats  
 

Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Kjell Borgström med förslag om 

att kommunen ska låta anlägga en grusad gångväg längs med Malmö-

vägen i Bara och att kommunen ska ordna ett övergångsställe vid 

busshållsplatsen vid Spångholmsvägen. 

 

18. Medborgarförslag om klippning av grönytor i kommunens tä-

torter 
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Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Daniel Pamp med förslag om att 

kommunen ska utarbeta en plan i samråd med kommunens samfällig 

heter kring hur kommunen bäst kan ta över ansvaret när det gäller 

klippning av gräsytor under 2015-2016. 

 

Kommunfullmäktige har 2009-02-11 besvarat ett liknande medborgar-

förslag och då avslagit detta med hänvisning till att inrättandet av ge-

mensamhetsanläggningar med ansvar för bl a gator och belysning är 

juridiskt giltiga, att de har inrättats enligt träffat exploateringsavtal 

samt att köparna varit informerade om att gemensamhetsanläggning 

finns. I medborgarförslaget föreslogs att kommunen skulle överta an-

svar för och underhåll av samtliga gator och vägar med belysning 

inom detaljplanelagt område. 

 

19. Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykeltunnel un-

der Malmövägen i Bara 
 

Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Margareta Nilsson med förslag 

om att kommunen ska bygga en gång- och cykeltunnel under Malmö-

vägen i Bara från Spångholmsvägen till Spångholmsområdet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

   

  _______ 

Vid dagens sammanträde har medborgarförslagen nummer 6, 11 och 

16 besvarats. Sålunda är 16 medborgarförslag inte besvarade. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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Kf § 63 Dnr: 15.2 

 

Val till kommunala bolag 

 

Valberedningen har framlagt förslag till val till kommunala bo-

lag. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-02-10, § 23 godkänt ägardirektiv 

för Bostads AB Svedalahem och SVEDAB. I ägardirektivet för 

SVEDAB anges styrelsen i bolaget och i moderbolaget Svedala-

hem ska ha samma personsammansättning både vad gäller le-

damöter och suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter i 

styrelsen i SVEDAB ska bestämmas utifrån antalet ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för Svedalahem att motsvarande 

stadgar finns i Svedalahem. 

 

Ordföranden i valberedningen meddelade vid valberedningens 

sammanträde att förslag kommer att framläggas vid kommun-

fullmäktiges sammanträde 2015-04-15 på de platser där något 

förslag inte finns enligt nedan. 

 

Revisionen har framlagt förslag till av lekmannarevisorer.  

 

Vid val av ordförande i Svedalahem framlägger valberedningens 

ordförande valberedningens förslag Gunilla Nordgren, M, som 

ordföranden. 

 

Jesper Sennertoft, S, yrkar att Kenneth Hovold, S, utses som 

ordförande i Svedalahem. 

 

Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till valberedningens 

förslag. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till att utse Gunilla 

Nordgren som ordförande kontra Kenneth Hovold som ordförande, 

och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Gunilla Nordgren 

som ordförande i Svedalahem, men votering begärs då. 

 

Omröstningen sker genom sluten omröstning. 

 

Vid valet avges 45 valsedlar, varav 19 stycken med namnet Gunilla 

Nordgren och 26 stycken med namnet Kenneth Hovold. 
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Linda Allansson Wester, M, yrkar därefter att Gunilla Nordgren, M, 

ska utses som vice ordförande i Svedalahem. 

 

Vid val av ordförande i SVEDAB framlägger valberedningens ordfö-

rande valberedningens förslag Gunilla Nordgren, M, som ordförande. 

 

Jesper Sennertoft, S, yrkar att Kenneth Hovold, S, utses som 

ordförande i SVEDAB. 

 

Daniel Pedersen, M, yrkar bifall till valberedningens förslag 

Gunilla Nordgren, M. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till att utse Gunilla 

Nordgren som ordförande kontra Kenneth Hovold som ordförande, 

och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Gunilla Nordgren 

som ordförande i SVEDAB, men votering begärs då. 

 

Omröstningen sker genom sluten omröstning. 

 

Vid valet avges 45 valsedlar, varav 18 stycken med namnet Gunilla 

Nordgren och 26 stycken med namnet Kenneth Hovold och en blank 

valsedel. 

 

Linda Allansson Wester, M, yrkar, efter valet till ordförande i 

SVEDAB, att Gunilla Nordgren, M, utses som vice ordförande i 

SVEDAB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att förrätta följande val: 

 

BOSTADS AB SVEDALAHEM  
 

Styrelse för tiden fr.o.m. 2015 års bolagsstämma intill ordi-

narie bolagsstämma 2019: 

 

Ledamöter: 

1. Gunilla Nordgren, M, Ljunggården Skabersjö Stationsv          

    121-21, 233 92 Svedala 

2. Per Olof Lindgren, FP, Lilla Marieholm, Klörupsv 230,  

    233 93 Svedala 

3. Roland Hellén-Halme, BP, Byggmästaregatan 95, 233 43        

    Svedala 
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Forts 

Kf § 63 

 

4. Kenneth Hovold, S, Bökebergsvägen 8, 233 94 Svedala 

5. Robert Karlsson, S, Persikogatan 17 233 38 Svedala 

 6. Elin Westerberg, MP, Hyllevägen 2, 233 76 Klågerup 

7. Tommy Rosenberg, SD, Biblioteksgatan 16, 233 61 Bara 

 

Ersättare: 

1. Linda Allansson-Wester, M, Svedala kommun, 233 80            

    Svedala 

2. Susanne Lovén, M, Kråkegårdsvägen 27, 233 38 Svedala 

3. Kristina Larsson, C, Ugglarpsvägen 109, 233 91 Svedala 

4. Roland Ljungdell, S, Holmagatan 8, 233 42 Svedala 

5. Benny Andersson, S, Annedalsgatan 61, 233 33 Svedala 

6. Mattias Schiöth, MP, Ryttmästargatan 17, 233 43 Svedala 

7. David Fredriksson, SD, Gränsgatan 7, 233 33 Svedala 

 

Ordförande: Kenneth Hovold, S 

 

Vice ordförande: Gunilla Nordgren, M 

 

Revisorer fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015 intill ordina-

rie bolagsstämma 2019: 

 

1. Hans Mårtensson, M, Rönnebjersgatan 32, 233 38 Svedala 

2. Jan-Erik Eriksson, S, Holmagatan 35, 233 42 Svedala 

 

Revisorsersättare: 
 

1. Örjan Ulfshagen, FP, Klockarevägen 9, 233 41 Svedala 

2. Tom Stenkvist, S, Hantverkaregatan 3b, 233 32 Svedala 

                                                  SVEDALA EXPLOATERINGS AB (SVEDAB) 

 

Styrelse för tiden fr.o.m. 2015 års bolagsstämma intill ordinarie 

bolagsstämma 2019: 

 

Ledamöter: 

 

1. Gunilla Nordgren, M, Ljunggården Skabersjö Stationsv          

    121-21, 233 92 Svedala 

2. Per Olof Lindgren, FP, Lilla Marieholm, Klörupsv 230,  

    233 93 Svedala 
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3. Roland Hellén-Halme, BP, Byggmästaregatan 95, 233 43        

    Svedala 

4. Kenneth Hovold, S, Bökebergsvägen 8, 233 94 Svedala 

5. Robert Karlsson, S, Persikogatan 17 233 38 Svedala 

6. Elin Westerberg, MP, Hyllevägen 2, 233 76 Klågerup 

7. Tommy Rosenberg, SD, Biblioteksgatan 16, 233 61 Svedala 

 

Ersättare: 

 

1. Linda Allansson-Wester, M, Svedala kommun, 233 80 Svedala 

2. Susanne Lovén, M, Kråkegårdsvägen 27, 233 38 Svedala 

3. Kristina Larsson, C, Ugglarpsvägen 109, 233 91 Svedala 

4. Roland Ljungdell, S, Holmagatan 8, 233 42 Svedala 

5. Benny Andersson, S, Annedalsgatan 61, 233 33 Svedala 

6. Mattias Schiöth, MP, Ryttmästargatan 17, 233 43 Svedala 

7. David Fredriksson, SD, Gränsgatan 7, 233 33 Svedala 

 

Ordförande: Kenneth Hovold, S 

 

Vice ordförande: Gunilla Nordgren, M 

 

Revisorer fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015 intill  

ordinarie bolagsstämma 2019: 

 

1. Hans Mårtensson, M, Rönnebjersgatan 32, 233 38 Svedala 

2. Jan-Erik Eriksson, S, Holmagatan 35, 233 42 Svedala 

 

Revisorsersättare: 
 

1. Örjan Ulfshagen, FP, Klockarevägen 9, 233 41 Svedala 

2. Tom Stenkvist, S, Hantverkaregatan 3b, 233 32 Svedala 

STURUPSAXELNS EXPLOATERINGS AB 

 

Styrelse för tiden fr.o.m. 2015 års bolagsstämma intill ordinarie 

bolagsstämma 2019: 

 

Ledamöter: 

 

1. Linda Allansson-Wester, M, Svedala kommun, 233 80 Svedala 
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2. Ambjörn Hardenstedt, S, Korngatan 3, 233 38 Svedala 

3. Peter Nordström, SD, Ugglarpsvägen 313, 233 91 Svedala 

 

Ersättare: 

 

                                                  1. Anette Jelvemark Nordqvist, FP, Tittentévägen 38, 233 91  

    Svedala 

2. Jesper Sennertoft, S, Entitetgränd 3, 233 75 Klågerup 

3. Peter Andrén, SD, Spångholmsgatan 9, 233 61 Bara 

 

Revisor fr.o.m. 2015 års bolagsstämma intill ordinarie bolags-

stämma 2019: 

 

1. Tom Stenkvist, S, Hantverkaregatan 3b, 233 32 Svedala 

 

Revisorsersättare: 
 

1. Hans Mårtensson, M, Rönnebjersgatan 32, 233 38 Svedala 

______ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-04-15 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 64 Dnr 15.122 

 

Medborgarförslag om förlängning av gång- och cykelvä-

gen längs Krågeholmsvägen  
 

Ida Ek, Krågeholmsvägen 134, 233 38 Svedala, har i medborgarför-

slag föreslagit att kommunen ska förlänga gång- och cykelvägen längs 

Krågeholmsvägen till att gå igenom byn Krågeholm. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

 

_________ 
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Kf § 65 Dnr 15.144 

 

Medborgarförslag om att anordna samlingslokal i Bara-

kulien 

 
Bo Christiansson, Lärkgatan 4 233 64 Bara har i medborgarförslag fö-

reslagit att det upptas förhandling med PEAB om att få disponera 

Barakulien för samlingslokal. 

 

Centrumfastigheten ägs av PEAB och omfattas av exploateringsavtal 

för Baracentrum. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till kommunstyrelsen överlämna medborgarförslaget för beredning. 

 

________ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-04-15 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 66 Dnr 15.160 

 

Medborgarförslag om bekämpning av björnbärssnår i 

Baras grönområde 

 
Ann-Margret Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara har i medborgarför-

slag föreslagit att man ska bekämpa björnbärssnåren i Baras grönom-

råde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till teknisk nämnd överlämna medborgarförslaget för beredning 

och besvarande direkt till förslagställaren. 

 

________ 
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Kf § 67 Dnr 15.164 

 

Motion om tillsättande av arbetsgrupp för utverkande 

av en Svedalamodell för ungdomsidrottande 

 
Hellen Boij-Ljungdell, S, och Jörgen Persson, V, har i motion föresla-

git ” att det tillsätts en arbetsgrupp för utverkande av en Svedalamo-

dell för ungdomsidrottande”. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till kultur- och fritidsnämnden överlämna motionen för beredning. 

 

________ 
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Kf § 68 Dnr 15.162 

  

Medborgarförslag om att en centrumringlinje inom 

färdtjänsten anordnas i Svedala tätort 

 
Ann-Margret Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara har i medborgarför-

slag föreslagit att en centrumringlinje inom färdtjänsten anordnas i 

Svedala tätort vid nästa upphandling av färdtjänsten. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till socialnämnden överlämna medborgarförslaget för beredning. 

_________ 
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Kf § 69 Dnr 15.163 

 

Medborgarförslag om att anlägga en större hundrast-

plats i Klågerup 

 
Marianne Pettersson, Koltrastgränd 20, 233 75 Klågerup och Gisela 

Lindberg, Domherregränd 17, 233 75 Klågerup har i medborgarför-

slag föreslagit att en större hundrastplats anläggs i Klågerup. 
 

Kommunstyrelsen har 2014-12-15, § 305 uppdragit åt teknisk nämnd 

att i sitt förslag till budget för 2016 beakta frågan om förslag till plats 

samt anslag för anordnande av hundrastgård i Bara och Klågerup. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till teknisk nämnd överlämna medborgarförslaget för beredning 

och för besvarande direkt till förslagställarna. 

__________ 
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