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NÄRVAROLISTA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt ej § 98 och 100 FP Per-Olof Lindgren 

S Göran Malmberg § 98 och 100, 101-

107 

SD Peter Andrén 

M Linda Allansson Wester BP Carin Falck 

SD Patrik Persson S Ewa Bohlin 

S Hellen Boij-Ljungdell M Göran Jepsson 

M Daniel Pedersen SD Ronny Johansson 

SD Henrik Johansson S Torbjörn Sköld 

S Leif Göthed M Jan Holmerup 

M Gunilla Nordgren MP Per Fridberg 

MP Johanna Ersborg C Eva Magnusson 

SD Henrik Corneliussen S Geir Hansen 

FP Anette Jelvemark Nordqvist M Ulf Lennerling 

BP Birgitta Delring SD Bengt Jönsson 

S Lise-Lott Gsaxner  V Jörgen Persson 

M Per Mattsson S Christer Jönsson 

C Ingegerd Eriksson M Håkan Mohlin 

SD Ingrid Pedersen SD Hasse Bengtsson 

S Björn Jönsson tom § 100 S Anders Gsaxner 

M Sverker Nordgren M Ewa Lennerling 

S Heléne Hardenstedt FP Christer Åkesson 

M Joakim Andersson SD Gunnel Landström 

MP Ann Engqvist   

SD Sven Beckman   

S Jesper Sennertoft   

M  Lars Nordberg   

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän)   

S Valentin Jovanovic S Göran Malmberg § 91-97,99 

S Charlotte Persson SD Ulf Löfgren 

M Anne Jönsson SD Peter Nordström 

BP Bo Becking  Bengt Nilsson, kanslichef 

FP Kristoffer Linné  Elisabeth Larsson, § 91-94 

   Luisa Hansson, § 95-96 

 

 

 

 

S Socialdemokraterna BP Barapartiet 

M Moderata samlingspartiet C Centerpartiet  

SD Sverigedemokraterna V Vänsterpartiet 

FP Folkpartiet   

MP Miljöpartiet 
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Kf § 91 

 

Utdelande av pris till kommunen som bästa äldrekom-

mun i Sverige 

 
Johan Pettersson, PRO, delar vid sammanträdet ut ett pris till Svedala 

kommun, som tillsammans med Emmaboda kommun har utsetts till 

bästa äldre kommun i Sverige enligt PROs äldrebarometer 2015. 

 

Priset mottas av Per Mattsson, M, ordförande i socialnämnden och 

chefen för äldreomsorgen Maria Danielsson. 

_____ 
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Kf § 92   

Ks § 149 Dnr 14.511 

 

Svar på medborgarförslag om att inrätta fler bouleba-

nor vid sidan om befintliga banor bakom ”Småskolan” 

vid Åbjörngatan i Svedala tätort  

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för kultur  och 

fritid överlämnat ett medborgarförslag från Jan Andersson, Körvelga-

tan 11, 233 37 Svedala med förslag att kommunen ska inrätta tre 

boulebanor till på gräsplan vid sidan om befintliga banor bakom 

”Småskolan” vid Åbjörngatan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har 2014-05-06 föreslagit att medborgar-

förslaget avslås. 

 

Fritidschefen har i yttrande till kultur- och fritidsnämnden föreslagit 

att några nya boulebanor inte anläggs vid Småskolan med hänvisning 

till kostnaden för att anlägga ytterligare boulebanor med tanke på  det 

rådande budgetläget samt att verksamhet av den typ förslagsställaren 

beskriver redan bedrivs på anläggningen vid Svedala Sporthall. Det 

redovisas att kostnaden för att anlägga de ytterligare banorna vid små-

skolan utgör ca 100 tkr. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 154 uppdragit åt kultur- och 

fritidsnämnden att utreda frågan om kostnaden för att anlägga ytterli-

gare 3 boulebaner vid Småskolan i Svedala, varvid PRO avses sköta 

driften av boulebanorna. 

 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar att 3 boulebanor ska anläggas vid små-

skolan och att medborgarförslaget därmed ska vara bifallet. Han yrkar 

att kostnaden på 100 tkr tas ur kommunfullmäktiges anslag för oförut-

sedda behov. 

 

Ordförande yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts yrkande och bifall 

till nedanstående beslutsförslag. 

 

Ordförande framställer proposition på bifall till sitt eget yrkande 

kontra Ambjörn Hardenstedts yrkande, och finner att kommunstyrel-

sen beslutat föreslå enligt ordförandens förslag, men votering begärs 

då. 
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Forts  

Kf § 92 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner 

nej har kommunstyrelsen föreslagit enligt Ambjörn Hardensteds yr-

kande. 

 

Omröstningen ger till resultat 5 ja, 2 nej och 4 som avstår.  

För ja-propositionen röstar: Per Mattsson, M, Daniel Pedersen, M, 

Anette Jelvemark Nordqvist, FP, Sara Andersson, C, och Linda Allan-

son Wester, M. 

 

För nej-propositionen röstar: Jesper Sennertoft, S, och Ambjörn Har-

denstedt, S. 

 

Avstår att rösta gör: Hellen Boij Ljungdell, S, Lars Lundgren, MP, In-

grid Pedersen, SD, och Patrik Persson, SD. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uttala att det inte är aktuellt att anlägga fler boulebanor vid Smås-

kolan vid Åbjörngatan med hänvisning till vad kultur- och fritids-

nämnden anfört, samt att medborgarförslaget härmed ska anses som 

besvarat. 

_____________  

 

Birgitta Delring, BP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar som tillägg till kommunstyrelsens för-

slag att frågan om anläggande av fler boulebanor ska beaktas av kul-

tur- och fritidsnämnden vid upprättande av förslag till budget för 

2016. 

 

Björn Jönsson, S, yrkar bifall till Ambjörn Hardenstedts yrkande. 

 

På framställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till Ambjörn Har-

denstedts yrkande, och finner att kommunfullmäktige avslagit det-

samma, men votering begärs då. 
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla Ambjörn Hardenstedts yrkande röstar ja. Den det ej vill röstar 

nej. Vinner nej har kommunfullmäktige avslagit Ambjörn Har-

desnstedts yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 16 ja, 15 nej och 14 som avstår. 

 

Omröstningen framgår av kolumn 1, benämnd boulebanor, i vote-

ringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uttala att det inte är aktuellt att anlägga fler boulebanor vid Smås-

kolan vid Åbjörngatan med hänvisning till vad kultur- och fritids-

nämnden anfört, samt att medborgarförslaget härmed ska anses som 

besvarat, samt 

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i förslaget till budget för 

2016 beakta behovet av fler boulebanor vid Småskolan vid Åbjörnga-

tan. 

______ 
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Kf § 93 

Ks § 151 Dnr. 14.302 

 

Svar på medborgarförslag om utveckling av centrum i 

Svedala tätort 
 

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

slag föreslagit kommunen att vidta åtgärder i centrum i Svedala tätort 

för att få till stånd: 

- en allmän toalett 

- cykelställ utmed Storgatan 

- storbildstv sommartid på Stortorget 

- biograf 

 

Kommunfullmäktige har 2014-05-12 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt för be-

redning avseende frågan om allmän toalett och cykelställ, samt till be-

redningen för kultur och fritid i övrigt. 

 

Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-09-10 före-

slagit kommunfullmäktige att svara i enlighet med skrivelse från 

stadsarkitekt och att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

 

I skrivelse 2014-09-01 från stadsarkitekten framkommer att tre arki-

tektkontor för närvarande arbetar med att ta fram skisser för hur cent-

rum kan vitaliseras och att medborgarförslaget har överlämnats till ar-

kitektkontoren. Resultatet kommer att finnas på kommunens hemsida 

och på biblioteket.  

 

Kommunstyrelsen har 2015-03-23 behandlat ett antal förslag från 

miljö och teknik för genomförande av centrumprojektet för Svedala. 

Kommunstyrelsen beslöt därvid uppdra åt miljö och teknik att upp-

handla och färdigställa en permanent toalettbyggnad vid Stortorget. 

Övrig förslag har överlämnats till teknisk nämnd för yttrande.  

 

Kultur och fritidsnämnden har 2015-05-06 behandlat förslagen om  

biograf och storbildstv sommartid på Stortorget, som redovisas i med-

borgarförslaget. Nämndens förslag innebär att det inte finns ekono-

miska förutsättningar för nämnden att anordna storbildstv, att det inte 

finns någon lämplig lokal för biografverksamhet i Svedala tätort, samt 

att det inte är möjligt att anordna biograf på Flamman, där biograf ti-

digare har funnits. 
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Forts  

Kf § 93 

 

Det antecknas att de nämnda parallella uppdragen har redovisats. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till yttran-

det från beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt samt kultur och 

fritidsnämnden, varav det framgår att de ekonomiska förutsättningarna 

för att anordna storbildstv inte finns inom kultur och fritidsnämndens 

budget,  

 

att det för närvarande saknas förutsättningar att anordna biograf i Sve-

dala tätort, samt  

 

att kommunstyrelsen har beslutat om anordnade av permanent offent-

lig toalett på Stortorget och att övriga förslag om utveckling av Sve-

dala centrum är under behandling. 

________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 94 

Ks § 163 Dnr 15.144 

 

Svar på medborgarförslag om att anordna samlingslokal 

i Barakulien 

 
Kommunfullmäktige har 2015-04-15 till kommunstyrelsen för bered-

ning överlämnat ett medborgarförslag Bo Christiansson, Lärkgatan 4, 

 233 64 Bara med föreslag att det upptas förhandling med PEAB om 

att få disponera Barakulien för samlingslokal. 

 

Centrumfastigheten ägs av PEAB och omfattas av exploateringsavtal 

för Baracentrum. 

 

I samband med att Kuben togs i anspråk fanns uppdrag från kommun-

ledningen att säga upp hyresavtalet för Barakulien så att kommunen 

inte fick dubbla hyror. 

 

Kanslienheten har begärt besked från PEAB om den före detta sam-

lingslokalen Barakulien kan användas i centrumbyggnaden. PEAB har 

i e-postbrev 2015-05-11 meddelat att man inte är bered att hyra ut 

samlingslokalen. Lokalen behövs som projektkontor i samband med 

pågående byggnation av bibliotekshuset och torget. Härefter är plane-

rat för ombyggnad av centrumbyggnaden. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att meddela förslagställaren att fastighetsägaren inte är beredd att upp-

låta den före detta samlingslokalen Barakulien i centrumbyggnaden 

med hänvisning till pågående användning som projektkontor och pla-

nerad ombyggnad av centrumbyggnaden, samt 

 

att medborgarförslaget härmed ska vara besvarat. 

________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf 95 

Ks § 141 Dnr 15.96 

 

Preliminära budgetramar, mål och investeringar 2016-

2018 

 
Budgetberedningen har framlagt förslag till preliminära budgetramar, 

mål och investeringar för 2016-2018. 

 

Bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kul-

tur-och fritidsnämnden samt teknisk nämnd har framlagt förslag till 

mål. 

 

Ekonomienheten har i skrivelse redovisat förslaget. 

 

Mbl- förhandling har ägt rum. 

 

Ekonomichefen redogör för ärendet vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna framlagt förslag till preliminära budgetramar för 2016-

2018, inklusive investeringar, 

 

att godkänna framlagda förslag till mål, 

 

uppdra åt nämnderna att i det fortsatta budgetarbetet beakta de upp-

drag som redovisats i ekonomienhetens skrivelse. 

_________ 

Ekonomichefen lämnar redogörelse för ärendet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf 96 

Ks § 142 Dnr 15.170 

 

Ekonomisk uppföljning för januari-april 2015 

 
Det föreligger av ekonomienheten upprättad ekonomisk uppföljning 

för januari- april 2015. 

 

Kommunstyrelsen har 2015-04-27, § 126 i då ekonomisk uppföljning 

redovisades för januari-mars 2015 uppdragit åt socialnämnden att i 

samband med ekonomisk uppföljning per 2015-04-30 redovisa en 

handlingsplan för att nå ekonomisk balans för 2015, vilket uppdrag 

även gäller övriga nämnder som visar ett prognostiserat underskott vid 

uppföljningen 2015-04-30. 

 

Socialnämnden har 2015-05-07 redovisat en handlingsplan för att nå 

ekonomisk balans. 

 

Ekonomichefen redogör för ärendet vid sammanträdet. 

 

Ordförnaden yrkar att socialnämnden och bygg- och miljönämnden 

ges i uppdrag att till kommunstyrelsen den 15 juni redovisa en hand-

lingsplan för att nå ekonomisk balans. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att erinra nämnderna om sitt uppdrag 2015-04-27 som syftar till att 

budgetunderskott för 2015 inte ska uppkomma för respektive nämnd, 

samt 

 

att uppdra åt socialnämnden och bygg- och miljönämnden att till 

kommunstyrelsen den 15 juni 2015 redovisa en handlingsplan för att 

nå ekonomisk balans. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunsfullmäktige besluta 

 

att godkänna  rapporten. 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 96 

Ks § 143 Dnr 15.207 

 

Delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter inom 

kommunens verksamheter 

 
Personalutskottet har 2015-05-07 framlagt förslag till delegationsord-

ning avseende arbetsmiljöuppgifter inom kommunens verksamheter. 

 

Personalenheten har i skrivelse 2015-05-07 samt 2015-04-29 redovisat 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 

From 1 januari 2015 har Svedala kommun en politisk organisation 

med nämnder. Arbetsmiljöansvaret för medarbetarna har flyttas från 

kommunstyrelsen till nämnderna där respektive nämnd har arbetsmil-

jöansvar för de medarbetare som arbetar i den verksamhet som nämn-

den ansvara för. Med anledning av denna förändring behöver kommu-

nen anta en ny delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter. 

 

Personalchefen är närvarande vid behandling av ärendet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta framlagt förslag till delegationsordning avseende arbetsmiljö-

uppgifter inom kommunens verksamheter, att gälla from 2015-07-01, 

samt  

 

att översända delegationsordningen till nämnderna för beaktande. 

______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf 97 

Ks § 146 Dnr 15.183 

 

Avtal om bidrag till lokalhyra m.m. i Svedalahallen 

 

Kultur och fritidsnämnden har 2015-05-06 föreslagit att avtal om bi-

drag till lokalhyra mm i Svedalahallen med SvedalaTennisklubb och 

Svedala GIF godkänns. 

 

Kanslienheten har framlagt förslag till avtal om bidrag till lokalhyra 

m.m. i Svedala hallen med dels Svedala Tennisklubb, Bökebergsgatan 

1, 233 32 Svedala, dels Svedala GIF, c/o Anna Hardenstedt Ståhl, 

Gammelgårdsgatan 7, 233 42 Svedala, enligt vilka avtal kommunen 

ska lämna bidrag till nämnda föreningar om totalt 4 miljoner kronor 

per år för att täcka föreningarnas hyreskostnad i Svedalahallen för 

första bidragsåret. För följande bidragsår reduceras bidraget med 50 

tkr per år. Avtalet gäller tom år 2021. 

 

I samband med att kommunfullmäktige 2014-05-12, § 65 godkände 

avtal med Svedala Tennisklubb och Svedalahallen AB avseende till-

byggnad av tennishallen i Svedala, borgen för lån till tillbyggnaden 

mm, uppdrogs åt Beredningen för kultur och fritid att till kommunsty-

relsen framlägga förslag till avtal med Svedala Tennisklubb och Sve-

dala Gif enligt pkt 5 i avtalet. 

 

Bidraget till föreningarnas kostnad för förhyrning av  Svedalahallen 

AB :s samtliga anläggningar ska fr o m år 2 ( år 2017) tom år 6 redu-

ceras med 50 tkr/år för minskade räntekostnader pga amortering som 

bolaget gjort av sina lån. År 6 (år 2021) kommer bidraget således att 

vara 3 750 000 kr, enligt punkt 9.2 i avtalet med Svedalahallen AB. 

 

Föreliggande förslag till avtal med de båda föreningarna följer det av 

kommunfullmäktige 2014-05-12 godkända avtalet. Avtalet börjar att 

gälla preliminärt kring halvårsskiftet 2015, och gäller tom 2021. 

 

Samråd har skett med fritidschefen och ekonomienheten, vilka inte har 

haft något att erinra mot förslag till avtal. 

 

Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna framlagda förslag till avtal om bidrag till lokalhyra mm i 

Svedalahallen med Svedala Tennisklubb och Svedala GIF. 

__________ 
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Forts  

Kf § 97 

 

Ambjörn Hardenstedt, S, är inte närvarande vid behandling av ärendet 

pga jäv. 

______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 

Ambjörn Hardenstedt, S, deltar inte i beslutet pga jäv. 
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Kf § 98 

Ks § 147 Dnr 15.198 

 

Anslag för inventarier mm i Bara bibliotek 

 
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-05-06 anhållit om anslag med 

1 289 000 kr för inredning mm till nya Bara bibliotek, som tas i drift i 

oktober 2015.  

 

Den totala utgiften beräknas till 2 689 000 kr. I 2015 års investerings-

budget finns 1 560 000 kr till Bara bibliotek för nu aktuellt ändamål, 

varför 1 289 000 kr saknas i anslag. 

 

Anslaget är av engångsnatur. 

 

Vid samråd med ekonomienheten har framkommit att resterande andel 

kan finansieras med 690 000 kr som investeringsanslag samt 439 000 

kr som driftsanslag, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag för oförut-

sedda behov. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anvisa kultur och fritidsnämnden 690 000 kr i investeringsanslag 

samt 439 000 kr i driftanslag, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag 

för oförutsedda behov i 2015 års budget, för inredning mm till nya 

Bara bibliotek. 

______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf 99 

Ks § 148 Dnr 15.192 

 

Anslag inköp av gymnastikutrustning till Svedala GIF i 

Svedalahallen 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 2015-05-06 föreslagit att nämnden be-

viljas ett anslag om 680 tkr för inköp av material och utrustning till 

Svedala GIF för föreningens verksamhet i Svedalahallen. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-05-12, i samband med att avtalet av-

seende tillbyggnad av tennishall i Svedala, borgen för lån för tillbygg-

nad m.m. behandlades, uppdragit åt beredningen för kultur- och fritid 

att i förslag till budget 2015 uppta medel för lös inredning i gymnas-

tikhallen. Anslag finns inte upptaget i 2015 års budget för ändamålet. 

 

Fritidschefen har i avgivet yttrande redovisat ärendet. 

 

I samråd med ekonomichefen har framkommit att anslaget får finan-

sieras antingen inom kultur- och fritidsnämndens ram eller inom 

kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anvisa kultur- och fritidsnämnden 680 tkr för inköp av material och 

utrustning till Svedala GIF för deras verksamhet i lokalerna i Svedala- 

hallen, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov i 

2015 års budget. 

__________ 

 

Ambjörn Hardenstedt, S, är inte närvarande vid behandling av ärendet 

pga jäv. 

_____ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 

Ambjörn Hardenstedt, S, deltar inte i beslutet pga jäv. 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 100 

Ks § 150 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 2015-04-23 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 

1 år 2015 för beslut inom SoL. 

 

Det finns enligt redovisningen två ej verkställda beslut för kvar-

tal 1 år 2015 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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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Forts 

Kf § 100 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 101 

Ks § 154 Dnr. 15.191 

 

Nya högsta avgifter för maxtaxa inom förskola och fri-

tidshem, samt framtida justeringar av avgiften pga. 

framtida indexförändringar av inkomstaket 

 

Utbildningsnämnden har 2015-05-04 föreslagit att nya högsta avgifter 

för maxtaxa inom förskola och fritidshem antas att gälla fr.o.m. den 1 

juli 2015 samt att utifrån Skolverkets anvisningar antas de nya högsta 

avgifterna som följer av framtida indexeringar av inkomsttaket fr.o.m. 

den 1 januari 2016. 

 

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet har ändrats. Ändringen innebär att 

inkomsttaket indexeras. 

 

Utbildning har i skrivelse redovisat de nya högsta avgifterna för max-

taxa inom förskola och fritidshem som förslås tillämpas från den 1 juli 

2015. 

 

Enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar max-

taxa inom förskolan och fritidshemmet ska enligt 5 a § Statens skol-

verk senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje 

kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad, enligt för-

ordningen,  och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, 

andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet.  

 

Kommunfullmäktige har 2010-04-14, § 58, antagit regler och taxor för 

förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta de av utbildningsnämnden föreslagna nya högsta avgifterna 

för maxtaxa inom förskolan  och fritidshemmet, att gälla fr.o.m. den 1 

juli 2015, och upphäva nu gällande motsvarande högsta avgifter 2015-

06-30 , samt 

 

att bemyndiga utbildningsnämnden att ändra de högsta avgifterna för 

maxtaxa inom förskola och fritidshem som följer av framtida indexe-

ring av inkomsttaket  fr.o.m. den 1 januari 2016  i enlighet med Skol- 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

forts 

Kf § 101 

 

verkets anvisningar utifrån 5 a § i förordningen om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

___________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 102 

Ks § 155 Dnr 15.232 

 

Årsredovisningar för 2014 för Bostads AB Svedalahem, 

Svedala Exploaterings AB och Sturupsaxelns Exploate-

rings AB 
 

Det föreligger årsredovisningar för 2014 för Bostads AB Svedalahem, 

Svedala Exploaterings AB och Sturupsaxelns Exploaterings AB. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att lägga årsredovisningarna till handlingarna. 

 

________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 103 

Ks § 160 Dnr 15.177 

 

Förlängning av avtal om parkeringsköp för Svedala 7:9 

och 8:16 avseende parkeringsplatser inom Svedala 7:5, 

10:2, 10:3 samt 10:4 

 

Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till förlängning av avtal 

om parkeringsköp med Five Tre Fastighets AB, c/o Fastighets AB 

Trianon, Jöns Filsgatan 2, 211 33 Malmö avseende Svedala 8:16, en-

ligt vilket kommunen med samnyttjande upplåter 79 parkeringsplatser 

inom Svedala 7:5, 10:2, 10:3 samt 10:4 under en tid av 15 år för en to-

tal driftskostnad om 187 625 kronor. Den årliga avgiften är from 2015 

12 508 kronor. 

 

Vidare har framlagts förslag till förlängning av avtal om parkerings-

köp med Eurocorp Delfinen AB, Jöns Filsgatan 2, 211 33 Malmö av-

seende Svedala 7:9, enligt vilket kommunen med samnyttjande upplå-

ter 17 parkeringsplatser inom Svedala 7:5, 10:2, 10:3 samt 10:4 under 

en tid av 15 år för en total driftskostnad om 35 625 kronor. Avgiften 

erläggs under 2015 och 2016 med hälften vardera. 

 

I fastigheten Svedala 8:16 finns bla Hemköp och i fastigheten Svedala 

7:9 finns bla Systembolaget. 

 

Avtalet om förlängning omfattar enbart drift av parkeringsplatserna 

och avser renhållning, snöröjning samt uppmärkning av parkerings-

platserna. Driftskostnaderna följer en beräkning som gatuenheten har 

framtagit och som tillämpats i nytecknade avtal. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna framlagda förslag till avtal om parkeringsköp, samt 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att träffa avtal om förlängning av av-

tal om parkeringsköp på motsvarande villkor som i nu aktuella avtal. 

_________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 104 

Ks § 161 Dnr 15.8 

 

Svar på motion om att medborgare skall kunna prenu-

merera på dagordningar och sammanträdesprotokoll 

via digitala utskick 
 

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

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

gren, MP och Jörgen Persson, V med föreslag att kommunen undersö-

ker och genomför möjligheten att på ett enkelt sätt ge möjligheter för 

medborgarna att kunna prenumerera på dagordningar och sammanträ-

desprotokoll så att de skickas automatiskt via mail till registrerad e-

postbrevlåda eller via prenumeration via lämplig gratis app för läsplat-

tor och smartphones. 

 

Motionen har överlämnats till it-support för yttrande. 

 

It-support har i yttrande redovisat en teknisk lösning på det önskemål 

som anges i motionen om prenumeration på kallelse och protokoll via 

digitala utskick. Av skrivelsen framgår att funktionen är implemente-

rad på svedala.se för protokoll och kallelse. När nya dokument som 

kallelse och protokoll publiceras, skickas ett e-postbrev  ut till den 

anmälda e-postadressen med en notis och länken till sidan med nya 

dokument. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att motionen är bifallen med hänvisning till av it-support redovisad 

teknisk lösning för prenumeration av kallelser och sammanträdespro-

tokoll från kommunens hemsida via digitala utskick. 

________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 105 

Ks § 162 Dnr. 15.119 

 

Revisionsberättelser avseende årsredovisningen 

2014 för av kommunen förvaltade stiftelser 
 

Det föreligger revisionsberättelser för årsredovisningen för 2014 

från godkänd revisor Bengt-Åke Hägg avseende Nils och Maja 

Fredrikssons stiftelse, Emilia Perssons stiftelse och Svedalamäs-

sans stipendiestiftelse. 

 

Det föreligger revisionsberättelse för årsredovisningen för 2014 

från revisorn Jan-Erik Eriksson avseende A Danielssons stif-

telse, Stiftelsen Browns fond, Skolstiftelsen, Social Samstiftelse 

och Ellen Perssons stiftelse. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, i 

egenskap av styrelse för samtliga av kommunen förvaltade 

stiftelser 

 

att lägga revisionsberättelserna till handlingarna. 

__________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 106 Dnr 15.2 

 

Val samt begäran att behålla uppdrag i revisionen 
 

Tom Stenkvist, S har i skrivelse 2015-05-16 med hänvisning till 

kommunallagen 4 kap 8 § anhållit att få behålla sitt uppdrag som le-

damot och ordförande i revisionen under resten av mandatperioden 

trots flyttning från kommunen. 

 

I 4 kap 8 § kommunallagen anges: ”Om en förtroendevald upp-

hör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige 

får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige 

får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden.”.  

 

Enligt huvudregeln 4 kap 8 § första meningen upphör ett upp-

drag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. I 

SKL:s kommentarer till kommunallagen anges att valbarhets-

villkoren alltså är villkor för rätten att inneha uppdraget under 

mandatperioden. Om någon blir obehörig – t ex på grund av 

folkbokföring i en annan kommun – är han eller hon skyldig att 

avgå så snart obehörigheten har inträtt. Det ankommer på den 

förtroendevalde själv att anmäla detta. Obehörigheten inträder 

dock automatiskt. 

 

Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av full-

mäktige (dvs förtroendevalda i nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt revisorer och revisorsersättare) får stanna kvar på 

sina uppdrag under återstående av mandattiden, trots att perso-

nen inte längre är folkbokförd i kommunen. Det förutsätter att 

den enskilde begär att få behålla sitt uppdrag. 

 

Lars Lundgren, MP, har i skrivelse anhållit om entledigande från upp-

draget som ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medge Tom Stenkvist, S, att behålla sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i revision under resten av innevarande mandatperiod, 

 

att bevilja Lars Lundgren, MP, begärt entledigande, samt 

 

att förrätta följande val: 

 

ledamot i kommunstyrelsen efter Lars Lundgren, MP: 
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Kommunfullmäktige 

 

 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Therese Wallin, MP, Hibiskusgatan 8, 233 63 Bara, 

 

ersättare i kommunstyrelsen efter Therese Wallin, MP: 

 

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

___________ 
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 2015-06-17 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 107 

 

Delgivning 

 
Dnr 15.86 

Revisionen har i skrivelse 2015-05-21 för yttrande till kommunstyrel-

sen överlämnat en rapport om granskning av arkivhanteringen och en 

rapport för yttrande från socialnämnden avseende granskning av pla-

cering av barn, unga och vuxna. 

 

Dnr 15.215 

Länsstyrelsens protokoll över inspektionen av kommunens överför-

myndarverksamhet.  

 

Dnr 15.2 

Länsstyrelsen har 2015-05-28 för Miljöpartiet de gröna utsett Ann 

Engqvist som ny ersättare efter Mattias Schiöth 

______ 
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