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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 

 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt M  Patrik Kosowski 

M Linda Allansson Wester FP Per-Olof Lindgren 

SD Patrik Persson SD Peter Andrén 

S Hellen Boij-Ljungdell BP Carin Falck 

M Erika Jepsson S Ewa Bohlin 

SD Bengt Jönsson M Dan Nilsson 

S Göran Malmberg SD Ronny Johansson 

M Gunilla Nordgren S Torbjörn Sköld 

MP Ann Engqvist M Lennart Kindmo 

SD Ulf Löfgren MP Per Fridberg 

FP Anette Jelvemark Nordqvist C Eva Magnusson 

BP Birgitta Delring S Geir Hansen 

S Lise-Lott Gsaxner M Ulf Lennerling 

M Per Mattsson SD Peter Nordström 

C Ingegerd Eriksson V Jörgen Persson 

SD Ingrid Pedersen S Valentin Jovanovic 

S Björn Jönsson M Reino Lindberg 

M Sverker Nordgren SD Hasse Bengtsson 

S Charlotte Persson S Anders Gsaxner 

M Joakim Andersson M Ewa Lennerling 

MP Therese Wallin FP Sebastian Svärdenbrandt 

SD Sven Beckman SD Gunnel Landström 

S Jesper Sennertoft   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 

Parti Namn Parti Namn 

V Gustaf Törnqvist [Partitillhörighet] [Förnamn Efternamn] 

BP Bo Becking [Partitillhörighet] [Förnamn Efternamn] 

M Anne Jönsson [Partitillhörighet] [Förnamn Efternamn] 

FP Christer Åkesson   

S Per Thagagard Pedersen   

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

FP Folkpartiet V Vänsterpartiet 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf  § 109 Dnr ks 15.6 

ks  § 176 

Svar på medborgarförslag om att upprätta en plan med målsättning 
för kommunens arbete gentemot näringsliv och turism, samt förslag 
om att ta fram en marknadsföringsstrategi 

Kommunfullmäktige har 2015-01-14 till kommunstyrelsen för beredningen överlämnat ett 

medborgarförslag från Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara, med förslag 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 2010-02-24, § 46, som näringslivspolitiskt program antagit riktlinjer för 

kommunens näringslivsarbete och 2011-06-20 antagit en marknadsföringsplan för Svedala 

kommun 2012-2014. 

Det antecknas att plan för näringsliv och turism och dylikt kommer att tas när kommunens 

näringslivsfunktion är återbesatt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att meddela förslagställaren att plan för näringsliv och turism mm kommer att upprättas 

framöver, samt  

att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat. 

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 110 Dnr ks 15.162 

Ks § 197 

 

Svar på medborgarförslag om att en centrumringlinje inom 
färdtjänsten anordnas i Svedala tätort 

Kommunfullmäktige har 2015-04-15 till socialnämnden överlämnat ett medborgarförslag från 

Ann-Margret Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara med förslag att en centrumringlinje inom 

färdtjänsten anordnas i Svedala tätort vid nästa upphandling av färdtjänsten. 

Socialnämnden har 2015-06-25 föreslagit att medborgarförslaget ska anses som besvarat 

med hänvisning till att bedömningen är att en ”centrumlinje” inte skulle öka kvalitén, servicen 

eller flexibiliteten för personer med beviljad färdtjänst. Då färdtjänstbilarna nyttjas efter 

brukarnas behov är det svårt att förutse bilarnas möjlighet att vara tillgängliga för 

”centrumlinjen” och om målgruppen för ”centrumlinjen” är kommuninvånare utan behov av 

färdtjänst bör önskemålet riktas till Skånetrafiken om utökad kollektivtrafik.  

I medborgarförslaget tas enbart upp frågan om en centrumringlinje för färdtjänsten och inte för 

kollektivtrafiken. 

 

Det antecknas att busslinje 141 går genom Svedala i form av en ringlinje i centrum. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget skall vara besvarat med hänvisning till vad socialnämnden anfört om 

att en ”centrumlinje” inte skulle öka kvalitén, servicen eller flexibiliteten för personer med 

beviljad färdtjänst, och att färdtjänstbilarna nyttjas efter brukarnas behov är det svårt att 

förutse bilarnas möjlighet att vara tillgängliga för ”centrumlinjen”. 

_______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 111 Dnr ks 15.122 

Ks § 200 

 

Svar på medborgarförslag om förlängning av gång-och 
cykelvägen längs Krågeholmsvägen 

Kommunfullmäktige har 2015-04-15 till teknisk nämnd för beredning överlämnat ett 

medborgarförslag från Ida Ek, Krågeholmsvägen 134, 233 38 Svedala, med förslag att 

kommunen ska förlänga gång- och cykelvägen längs Krågeholmsvägen till att gå igenom byn 

Krågeholm. 

Teknisk nämnd har 2015-06-09 föreslagit kommunfullmäktige att kommunen tillskriver 

Trafikverket om att se över möjligheterna att förbättra Krågeholmsvägen avseende gång- och 

cykeltrafik. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillskriva Trafikverket om att det ser över möjligheterna att förbättra Krågeholmsvägen med 

avseende på gång- och cykeltrafik, samt 

att medborgarförslaget härmed ska vara besvarat. 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 112 Dnr ks 14.528 

Ks § 182 

Svar på 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 föreslag att ” bilkörning på Storgatan inte skall vara 

tillåten mellan 19.00-07.00 för att undvika buskörning som förekommer på kvällar och nätter ”. 

Bygg- och miljönämnden har 2015-03-12 överlämnat motionen till teknisk nämnd, då teknisk 

nämnd numera är ansvarig för trafikfrågorna och utgör trafiknämnd. 

Teknisk nämnd har 2014-05-12 föreslagit att motionen avslås eftersom inga klagomål 

framkommit varken till gatuenheten eller till polisen avseende bilkörning nattetid och kvällstid. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, enligt teknisk nämnds förslag, avslå motionen eftersom inga klagomål framkommit varken 

till gatuenheten eller till polisen avseende bilkörning nattetid och kvällstid. 

__________    

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 113 Dnr ks 15.164 

Ks § 192 

 

Svar på motion om tillsättande av arbetsgrupp för 
utverkande av en Svedalamodell för ungdomsidrottande 

Kommunfullmäktige har 2015-04-15 till kultur- och fritidsnämnden för beredning överlämnat en 

motion från Hellen Boij-Ljungdell, S, och Jörgen Persson, V, med förslag ” att det tillsätts en 

arbetsgrupp för utverkande av en Svedalamodell för ungdomsidrottande” 

Kultur- och fritidsnämnden har 2015-06-10 föreslagit att avsikten i motionen beaktas i 

samband med revidering av kultur- och fritidsplanen samt att därmed anse motionen 

besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att beakta avsikten i motionen i samband med 

revidering av kultur och fritidsplanen, samt  

att motionen härmed ska vara besvarad. 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 114 Dnr ks 15.219 

Ks § 181 

Omfördelning av kommunbidrag efter 2015 års löneöversyn mm 

Budgetberedningen har 2015-05-22 tillstyrkt ett förslag från kommunledningen om ändring av 

kommunbidragen med anledning av 2015 års löneöversyn. Totalt sett innebär förslaget inte 

någon utökning av kommunbidragen. Vidare föreslås att justering av ramen inför 2016 års 

budget hänskjuts till budgetberedningen för vidare behandling under hösten 2015, att framöver 

måste avstämningen inför löneöversynen göras i tidigt skede och ekonomienheten måste ha 

en aktiv roll i analysen och framtagandet av underlagen. Vidare föreslås att uppdrag ges till 

personalchefen och ekonomichefen att ta fram en process där ovanstående tas i beaktande 

inför löneöversyn 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ändring av kommunbidragsramen inför 2016 års budget hänskjuts till budgetberedningen 

för vidare behandling under hösten 2015, 

att framöver måste avstämningen inför löneöversynen göras i tidigt skede och 

ekonomienheten måste ha en aktiv roll i analysen och framtagandet av underlagen, samt 

att uppdra till personalchefen och ekonomichef att fram en process i ärendet inför löneöversyn 

2016, och senast 2015-10-30 redovisa ärendet till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändra kommunbidragen i 2015 års budget enlighet med vad som framgår av 

kommunledningens skrivelse 2015-05-15 och däri angiven tabell. 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 115 Dnr ks 15.170 

Ks § 190 

 

Tilläggsanslag till bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden har 2015-06-11 begärt ett tilläggsanslag på 700 tkr i 2015 års budget 

för att täcka merkostnaden som inte kan inrymmas i årets budget. 

 

Budgetberedningen har 2015-06-17 föreslagit att bygg- och miljönämnden erhåller ett 

tilläggsanslag med 600 tkr i 2015 års budget, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag för 

oförutsedda behov. 

Kommunstyrelsen har 2015-06-15 behandlat ärendet avseende handlingsplan för bygg- och 

miljönämnden för att nå ekonomisk balans. Vid kommunstyrelsens sammanträde framgick att 

bygg- och miljönämnden hade 2015-06-11 behandlat en skrivelse från bygg och miljö med 

redovisning om att det finns en brist i budgeten på 700 tkr. Kontoret har föreslagit att ett 

tilläggsanslag begärs på detta belopp.  

 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-06-15 att till budgetberedningen översända bygg- och 

miljönämndens analys och yttrande över sitt prognosticerade underskott för yttrande och 

beredning för att åter hantera ärendet i kommunstyrelsen i augusti 2015. 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar bifall till nedanstående beslutsförslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja bygg- och miljönämnden ett ökat kommunbidrag med 600 tkr för 2015 med 

hänvisning till av nämnden framlagd handlingsplan avseende underskott inom nämndens 

verksamhet, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov i 2015 års budget. 

_____ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
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Kf § 116 Dnr ks 15.225 

Ks § 194 

 

Förslag till ändrade avgifter och tillämpningsregler för 
avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt 
förslag till ändrad avgift för trygghetslarm 

Socialnämnden har 2015-06-04 framlagt förslag till avgift för trygghetslarm som höjs med 50 

kr till 200 kr/månad, avgift för matdistribution som höjs med 2 kr till 45 kr/portion, samt 

kostavgift i särskilt boende som föreslås höjt med 150 kr till 2820 kr/månad. Vidare har 

nämnden framlagt förslag till tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård. Ändringarna föreslås gälla from 2015-10-01. 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-04-27, § 126 att uppdra åt socialnämnden att i samband med 

ekonomisk uppföljning per 2015-04-30 redovisa en handlingsplan för att nå ekonomisk balans 

för 2015. Socialnämndens förslag är ett led i detta uppdrag. 

Kommunfullmäktige har 2013-11-11, § 131 antagit avgifter inom äldreomsorg, hälso- och 

sjukvård samt för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har 2002-11-30, § 

101, antagit avgift för trygghetslarm med en avgift på 150 kr/månaden. 

De av socialnämnden föreslagna avgifterna innebär totalt en ökad intäkt med 230 tkr/år. 

Förändring av avgiftsutrymmet beräknas dessutom medföra en ökad intäkt med 250 tkr/år. 

Ambjörn Hardenstedt, S, och Elin Westerberg, MP, yrkar bifall till socialnämndens förslag. 

Björn Jönsson, S, yrkar bifall till socialnämndens förslag avseende avgift för trygghetslarm och 

matdistribution.  

Per Mattsson, M yrkar bifall till föreliggande förslag från ordföranden, vilket motsvaras av det 

förslag som han har lagt som ordförande i socialnämnden innebärande att avgiften för 

trygghetslarm höjs med 100 kr/månaden till 250 kr/månad, och att avgiften för matdistribution 

höjs med 6 kr till 49 kr/portion, vartill kommer en distributionsavgift om 5 kr/portion. 

Ordföranden framställer proposition på bifall till förslaget om att trygghetslarmet ska höjas med 

100 kr/månad till 250 kr/månad kontra socialnämndens förslag om en höjning med 50 kr till 

200 kr/månad, och anser att kommunstyrelsen har föreslagit att avgiften höjs med 100 

kr/månad, men votering begärs då. 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla förslaget om att 

avgift för trygghetslarm höjs med 100 kr/månad till 250 kr/månad röstar ja. Den det ej vill röstar 

nej. Vinner nej har kommunstyrelsen föreslagit att avgiften höjs med 50 kr till 200 kr/månad. 

Omröstningen ger till resultat 5 ja och 6 nej. 
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För ja propositionen röstar: Sara Andersson, C, Anette Jelvemark Nordqvist, F, Daniel 

Pedersen, M, Per Mattsson, M och Linda Allansson Wester, M. 

För nej propositionen röstar: Ambjörn Hardenstedt, S, Björn Jönsson, S, Jesper Sennertoft, S, 

Elin Westerberg, MP, Ingrid Pedersen, SD och Patrik Persson, SD. 

Ordföranden framställer härefter proposition på bifall till Per Mattssons yrkande om att avgift 

för måltidsdistribution höjs med 6 kr till 49 kr/portion, vartill kommer en distributionsavgift om 5 

kr/portion, kontra socialnämndens förslag om att avgift för måltidsdistribution höjs med 2 kr till 

45 kr/portion, och finner att kommunstyrelsen har föreslagit enligt Per Mattssons yrkande, men 

votering begärs då. 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla Per Mattssons 

yrkande röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen föreslagit enligt 

socialnämndens förslag. 

För ja propositionen röstar: Sara Andersson, C, Anette Jelvemark Nordqvist, FP, Daniel 

Pedersen, M, Per Mattsson, M och Linda Allansson Wester, M. 

För nej propositionen röstar: Ambjörn Hardenstedt, S, Björn Jönsson, S, Jesper Sennertoft, S, 

Elin Westerberg, MP, Ingrid Pedersen, SD och Patrik Persson, SD. 

Omröstningen ger till resultat 5 ja och 6 nej. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kr/månaden till 200 kr/månad, 

att avgiften för matdistribution höjs med 2 kr till 45 kr/portion, 

att kostavgift i särskilt boende höjs med 150 kr till 2820 kr/månad, 

att anta av socialnämnden framlagt förslag till tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård, 

att ovanstående förändringar ska gälla from 2015-10-01,  

att uppdra åt socialnämnden att se över sina avgifter minst vart 3:e år, samt 

att nuvarande avgiftsregler för trygghetslarm, samt avgifter inom äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård, samt för personer med funktionsnedsättning upphör 2015-09-30. 

__________ 

Per Mattsson och Daniel Pedersen, båda M, Anette Jelvemark Nordqvist, FP och Sara 

Andersson C reserverar sig mot kommunstyrelsens beslutsförslag vad avser avgift för 

trygghetslarm och avgift för matdistribution. 

_____ 
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Per Mattsson, M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag av att avgiften för 

trygghetslarm höjs med 100 kr/månaden till 250 kr/månad, och att avgiften för matdistribution 

höjs med 6 kr till 49 kr/portion, vartill kommer en distributionsavgift om 5 kr/portion. 

Torbjörn Sköld, S, Ingrid Pedersen, SD, och Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Linda Allansson Wester, M, och Carin Falck, BP, yrkar bifalla till Per Mattssons yrkande. 

Ordföranden framställer proposition till kommunstyrelsens förslag om att trygghetslarm höjs 

med 50 kr/månaden till 200 kr/månad kontra Per Mattssons yrkande om höjning med 100 

kr/månaden till 250 kr/månad, och anser att kommunfullmäktige har beslutat att avgift höjs 

med 50 kr/månad, men votering begärs då. 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens 

förslag om att avgiften höjs med 50 kr till 200 kr/månad röstar ja. Den det ej vill röstar nej. 

Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avgiften höjs med 100 kr till 250 kr/månad. 

Omröstningen ger till resultat 26 ja och 19 nej. Omröstningen framgår av voteringsbilaga 

tillhörande detta protokoll, kolumn 1 trygghetslarm. 

Ordföranden framställer härefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

avgift för måltidsdistribution höjs med 2 kr till 45 kr/portion kontra Per Mattssons yrkande om 

att måltidsdistribution höjs med 6 kr till 49 kr/portion, vartill kommer en distributionsavgift om 5 

kr/portion, 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 

Per Mattssons yrkande. 

Omröstningen ger till resultat 26 ja och 19 nej. Omröstningen framgår av voteringsbilaga 

tillhörande detta protokoll, kolumn 2 måltidsdistribution. 

Ordförande framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att 

kommunfullmäktige bifallit förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 

Samtliga ledamöter från Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Barapartiet 

som deltagit i avgörandet av ärendet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut vad avser 

avgift för trygghetslarm och avgift för matdistribution. 
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Kf § 117 Dnr ks 15.245 

Ks § 195 

Förslag till reglemente för pensionärsrådet i Svedala 
kommun 

Socialnämnden har 2015-06-25 framlagt förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet i 

kommunen att gälla from 2015-10-01. 

Pensionärsrådet har 2015-02-12 tillstyrkt förslaget. 

Gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige 1999-06-09 med ändring 2000-12-13. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta framlagt förslag till reglemente för pensionärsrådet i kommunen, att gälla from 2015-

10-01,  

att upphäva gällande reglemente 2015-09-30, samt 

att uppdra åt socialnämnden att under 2018 framlägga reviderat förslag till reglemente inför 

mandatperioden 2019-2023. 

_______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 118 Dnr ks 14.86 

Ks § 196 

Utvärdering av effekten av privatisering av personlig 
assistans 

Socialnämnden har 2015-06-25 med godkännande överlämnat en utvärdering till 

kommunfullmäktige av effekten av privatiseringen av personlig assistans. 

Kommunfullmäktige har 2014-02-10 till beredningen för vård och omsorg överlämnat en 

motion från Jesper Sennertoft, S, med förslag att det uppdras åt förvaltningen att återkomma 

till fullmäktige med en redovisning av effekterna av privatiseringen av personlig assistans, som 

belyser både ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser av upphandlingen och 

privatiseringen av tjänsterna, samt att uppföljningen baseras på 12 månaders tid efter 

privatiseringen. 

Beredningen för vård och omsorg har 2014-09-11 beslutat att en sådan redovisning som 

anges i motionen kommer att genomföras 12 månader efter privatiseringen vilket blir efter 

2015-03-31, samt föreslagit kommunfullmäktige att motionen därmed ska vara bifallen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-13 att bifalla motionen med hänvisning till beredningen 

för vård och omsorgs beslut om att en sådan redovisning som anges i motionen kommer att 

genomföras 12 månader efter privatiseringen, vilket blir efter 2015-03-31. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utvärderingen av effekten av privatiseringen av personlig assistans. 

_______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 119 Dnr ks 15.117 

Ks § 203 

Reviderat lokalprogram för ny 4-9 skola med idrottslokaler 
för skola och fritid  

Utbildningsnämndens ordförande respektive kultur- och fritidsnämndens ordförande har i 

separata beslut förslagit att kommunfullmäktige godkänner lokalprogram för ny 4-9 skola i 

Svedala tätort enligt framlagt förslag, daterat 2015-05-25. 

Kommunstyrelsen har 2014-05-26, § 119, beslutat att ett framlagt förslag till lokalprogram i 

princip skall ligga till grund för uppförande av ny 4-9 skola i Svedala tätort. 

Antecknas att frågan om antalet omklädningsrum i idrottshallen ska studeras vidare av kultur- 

och fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva sitt beslut 2014-05-26, § 19, angående lokalprogram för ny skola, samt 

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om bemyndigande till kommunstyrelsen 

att godkänna eventuellt mindre ändring i lokalprogrammet, så ska vid oenighet om det är 

mindre ändring frågan beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna av utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden framlagt förslag till 

lokalprogram, daterat 2015-05-25, för ny 4-9 skola med idrottslokaler för skola och fritid i 

Svedala tätort, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna eventuellt mindre ändring i lokalprogrammet. 

______ 

Linda Allansson Wester, M, yrkar med biträde av Ambjörn Hardenstedt, S, att ärendet ska 

återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ordförande framställer proposition på bifall till att återremittera ärendet kontra att avgöra det 

idag, och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet kommunstyrelsen. 

__________ 
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Kf § 120 Dnr ks 15.281 

Ks § 205 

 

Resultatöverföring över årsskiftet för utbildningsnämndens 
verksamhet 

Budgetberedningen har 2015-06-17 beslutat att tillämpa resultatöverföring över årsskiftet för 

utbildningsnämndens verksamhet i enlighet med ett framlagt förslag att gälla fr.o.m. 2015 års 

bokslut. 

Enligt 3 kap 9 § kommunlagen beslutar kommunfullmäktige om mål och riktlinjer för 

verksamheten samt om andra viktiga ekonomiska frågor. Resultatöverföringen torde vara ett 

sådant beslut. 

Ekonomichefen redogör för ärendet vid sammanträdet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att resultatöverföring sker för utbildningsnämndensverksamhet fr.o.m. bokslutet 

2015 enligt framlagt förslag. 

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 121 Dnr ks 15.212 

Ks § 206 

Särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest 

Kommuninvest har i skrivelse 2015-05-21 efterhört om kommunen som medlem vill utnyttja 

den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. 

Av skrivelsen framgår att nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av 

finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Kommuninvest har tagit fram 

en plan för kapitaluppbyggnad. Planen syftar till att minikravet på större kapital ska vara 

uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft. 

Svedalas totala insatskapital i kronor är för närvarande 7 110 240 kronor. Enligt 

Kommuninvests förfrågan kan de återstående insatsbeloppen vara 50 % av högsta nivån 

motsvarande 2 01 360 kronor för Svedalas del, eller 75 % av högsta nivån motsvarande 

6 557 160 kronor eller högsta nivån motsvarande 11 112 960 kronor. 

Ärendet har överlämnats till ekonomienheten för yttrande. Ekonomienheten har i avgivet 

yttrande föreslagit att kommunen gör en kapitalinsats med 6,5 mkr för att uppnå 75 % av 

högsta nivån enligt Kommuninvests förfrågan. Insatsen föreslås finansieras med återbetalning 

av AFA-försäkringspremier för 2004. Insatsen påverkar inte kommunens resultat för 2015. 

Efter 2016 års stämma i Kommuninvest kommer kommunen på nytt tillfrågas i samma ärende 

om eventuellt ny insättning upp till högsta nivå kan göras då. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att erlägga en särskild insats till Kommuninvest under 2015 motsvarande 75 % av högsta 

nivån eller 6 557 160 kronor, att finansieras ur återbetalning av AFA-försäkringspremier för 

2004. 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 122 Dnr ks 15.279 

Ks § 208 

 

Förvärv av del av Bara 11:7 inom Bara Backar 

Kanslienheten har i skrivelse 2015-06-17 framlagt förslag till köpeavtal mellan Svedala 

kommun, 233 80 Svedala och Amelie von Leithner, La Tannée, 612 30 Cisai Aubin, Frankrike 

enligt vilket kommunen ska förvärva ett område om cirka 7900 kvm av fastigheten Bara 11:7 

mot en preliminär köpeskilling om 605 000 kronor och i övrigt enligt vad som framgår av 

förslaget till köpeavtal. 

Utöver köpeskilling tillkommer cirka 25 000 kronor för fastighetsbildning. 

Området som omfattas av förslaget till köpeavtal ligger i nordöstra delen inom Bara Backar, för 

vilket detaljplan håller på att upprättas.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal, samt 

att kostnaden för förvärvet, preliminärt 630 000 kronor, ska belasta exploateringskalkylen för 

Bara Backar. 

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 123 Dnr ks 15.213 

Ks § 211 

Utseende av revisor i kommunala stiftelser för 2015 till och 
med 2018 års räkenskaper 

Kommunfullmäktige har 2011-05-09, § 82, beslutat att för tiden från och med 2011 års 

räkenskaper till och med revisionen för 2014 års räkenskaper utse godkänd revisor Bengt-Åke 

Hägg som ordinarie revisor och auktoriserad revisor Anders Thulin som ersättare, båda från 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, med avseende på Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, 

Emilia Perssons stiftelse och Svedalamässans stipendiestiftelse. 

Kommunfullmäktige har 2011-05-09, § 82 , beslutat att för tiden from 2011 års räkenskaper 

tom revisionen för 2014 års räkenskaper utse som ordinarie revisor Jan-Erik Eriksson, S, med 

Gunnar Åkerman, SD, som ersättare för följande av kommunens förvaltade stiftelser: 

Stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen Browns fond, Skolstiftelsen, Social samstiftelse och 

Ellen Perssons stiftelse. 

Kanslienheten har infordrat prisuppgift på revisionsuppdraget från tidigare anlitade revisorer. 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har i skrivelse 2015-06-01 lämnat prisuppgift på revision 

av stiftelserna under 2015-2018, vilka ersättningar i stort är desamma som för 2011-2014. 

Kommunrevisorerna har 2015-06-18 föreslagit att Jan-Erik Eriksson, S, utses som ordinarie 

revisor och Dave Servin, C, som ersättare för Stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen 

Browns fond, Skolstiftelsen, Social samstiftelse och Ellen Perssons stiftelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för tiden från och med 2015 års räkenskaper till och med revisionen för 2018 års 

räkenskaper utse godkänd revisor Bengt-Åke Hägg som ordinarie revisor och auktoriserad 

revisor Ulrika Öst som ersättare, båda från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, med avseende 

på Nils och Maja Fredrikssons stiftelse och Emilia Perssons stiftelse, samt 

att till stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen Browns fond, Skolstiftelsen, Social 

samstiftelse och Ellen Perssons stiftelse förrätta följande val: 

Revisor fr o m 2015 års räkenskaper t o m revisionen för 2018 års räkenskaper 

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

Ersättare som revisor fr o m 2015 års räkenskaper t o m revisionen för 2018 års 

räkenskaper. 

Dave Servin, C, Persikogatan 13, 233 38 Svedala. 

______ 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 124 Dnr ks 14.596 

Ks § 212 

Ändrad arbetsordning för kommunfullmäktige  

Kanslienheten har framlagt förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Ändringen är föranledd av att Sveriges kommuner och landsting har framtagit ett nytt förslag 

till arbetsordning för kommunfullmäktige, redovisat i cirkulär 14:57. 

Ändringarna jämfört med nuvarande arbetsordning är av mindre omfattning, och i en del fall 

redaktionella.  

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige är antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, 

§ 144. 

Cirkuläret från Sveriges kommun och landsting har ankommit till kommunen 2015-01-28. 

Samråd har skett med kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande om förslaget, vilka 

inte haft något att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till ändrad arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla fr.o.m. 

2015-10-01, samt 

att upphäva gällande arbetsordning 2015-09-30. 

_______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 125 Dnr ks [Klicka här för att ange diarienr] 

 

Sammanträdesdagar 2016 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 beslutat att kommunfullmäktiges sammanträden under 

2015 ska hållas på onsdagar. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att under 2016 hålla sammanträden följande onsdagar kl. 19.00 med undantag av den 

30 november då sammanträdet börjar kl. 09.00. 

 

Januari 13 

Februari 10 

Mars   9   

April 13 

Maj 11 

Juni   8 

September 14   

Oktober 12 

November   9 

                              30 kl. 09.00 

                              1 dec (Reservdag för fortsatt sammanträde om 

sammanträdet inte kan avslutas den 1 december.) 

Sammanträdestid kl. 19.00. 

December 14 

 

__________  
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Kf § 126 Dnr ks 15.2 

 

Val  

Therese Wallin, MP, har i skrivelse 2015-06-24 anhållit att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i teknisk nämnd. 

 

Av skrivelsen framgår att Miljöpartiets medlemsmöte har föreslagit Martin Gustavsson till 

ersättare i teknisk nämnd. 

Bertil Holmgren, M, har i skrivelse 2015-07-18 med hänvisning till kommunallagen 4 kap 8 § 

anhållit att få behålla sitt uppdrag som ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden 

under resten av mandatperioden trots flyttning från kommunen. 

Lennart Kindmo, M, har i skrivelse avsagt sig sina förtroendeuppdrag from 2015-09-24. 

Lennart Kindmo har följande uppdrag: ledamot och 1:e vice ordförande i teknisk nämnd, samt 

ledamot i kommunfullmäktige 

I 4 kap 8 § kommunallagen anges: ”Om en förtroendevald upphör 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 uppdrag genast om en 

förtroendevald upphör att vara valbar. I SKL:s kommentarer till kommunallagen anges 

att valbarhetsvillkoren 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 fullmäktige (dvs 

förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och 

revisorsersättare) får stanna kvar på sina uppdrag under återstående av mandattiden, 

trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Det förutsätter att den enskilde 

begär att få behålla sitt uppdrag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Therese Wallin och Lennart Kindmo begärt entledigande, samt 

att medge Bertil Holmgren, M, att behålla sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 

överförmyndarnämnden under resten av innevarande mandatperiod. 

att förrätta följande val: 

ersättare i teknisk nämnd tom 2015 - 2018 efter Therese Wallin, MP: 
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Martin Gustavsson, MP, Sigvard Grubbes gata 11, 233 63 Bara 

Ledamot i teknisk nämnd 2015 – 2018 efter Lennart Kindmo, M 

vakant 

1:e vice ordförande i teknisk nämnd 2015 - 2018 efter Lennart Kindmo, M 

vakant 

__________ 
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Kf § 127        Dnr ks 15.2 

Val av nämndemän för mandatperioden 2016-2019  

Ystads tingsrätt har i skrivelse 2015-08-11 anhållit att kommunen utser nämndemän för 

mandatperioden 2016-01-01-2019-12-31. I skrivelsen anges att till årsskiftet utgår 

mandatperioden för samtliga nämndemän. Kommunen ska utse 11 nämndemän i Ystads 

tingsrätt.  

 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08, § 162, utsett nämndemän vid Ystads tingsrätt  

2015-2018. Föregående val avsåg 2011-2014. 

Vid valberedningens sammanträde hade inte inkommit någon skrivelse från Ystads tingsrätt 

om hur många nämndemän som skulle utses och för vilken period. 

Kommunfullmäktige beslöt 2014-12-08 att utse följande nämndemän för perioden 2015-2018: 

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

2. Ulf Perlman, M, Tegelbruksgatan 1, 233 43 Svedala 

3. Erika Jepsson, M, Kantorsvägen 122, 233 39 Svedala 

4. Madeleine Nilsson, FP, Rönnebjersgatan 14, 233 38 Svedala 

5. Lena Becking, BP, Daggpilsgränd 5, 233 63 Bara 

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

7. Karl-Erik Evgård, S, Västergatan 13, 233 42 Svedala 

8. Helene Hardenstedt, S, Korngatan 3, 233 38 Svedala 

9. Patrik Ryd, MP, Lupingatan 11, 233 38 Svedala 

10. Ulf Löfgren, SD, Organistgatan 2 C, 233 41 Klågerup 

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

 

Det föreligger förslag från Socialdemokraterna att from 2016 föreslå Lennart Olsson som 

nämnde man istället för Karl-Erik Evgård, S. 

Kommunfullmäktig beslutar 

att upphäva sitt val av nämndemän 2014-12-08 vad det avser tiden 2016-2018, vilket innebär 

att för 2015 sker ingen ändring av valet enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-08 samt 

att förrätta följande val avseende nämndemän vid Ystads tingsrätt för  

mandatperioden 2016-01-01-2019-12-31: 

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

2. Ulf Perlman, M, Tegelbruksgatan 1, 233 43 Svedala 

3. Erika Jepsson, M, Kantorsvägen 122, 233 39 Svedala 

4. Madeleine Nilsson, FP, Rönnebjersgatan 14, 233 38 Svedala 
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5. Lena Becking, BP, Daggpilsgränd 5, 233 63 Bara 

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

7. Lennart Olsson, S, Börringe Stationsväg 229, 233 91 Svedala 

8. Helene Hardenstedt, S, Korngatan 3, 233 38 Svedala 

9. Patrik Ryd, MP, Lupingatan 11, 233 38 Svedala 

10. Ulf Löfgren, SD, Organistgatan 2 C, 233 41 Klågerup 

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

  

_________ 
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Kf § 128 Dnr ks 15.236 

 

Medborgarförslag om anläggande av utegym i Svedala 
centrum 

Malin Mårline, Frejagatan 11, 233 34 Svedala, har i medborgarförslag föreslagit att det 

anordnas ett utegym på en central plats i Svedala. 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11, § 23, behandlat ett identiskt medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade därvid att medborgarförslaget ska anses som besvarat med 

hänvisning till att det sedan november 2014 finns ett utegym vid Naverlönnskolan i Svedala 

tätort. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till kultur- och fritidsnämnden för beredning överlämna medborgarförslaget. 

_________ 
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Kf § 129 Dnr ks 15.256 

 

Medborgarförslag om skötsel av kommunala planteringar 
inom området för Astern Östra Samfällighetsförening 

Bengt-Olle Persson, Kampanjgatan 6, 233 33 Svedala, har i medborgarförslag framfört 

synpunkter på kommunens skötsel av sina planteringar inom Astern Östra 

Samfällighetsförening och därvid framlagt förslag till förändrad skötsel av planteringarna. 

I medborgarförslaget anges att Astern Östra Samfällighetsförening är förslagsställare. Enligt 

kommunallagen och arbetsordning för kommunfullmäktige kan medborgarförslag dock inte 

väckas av förening utan endast av enskild person som är folkbokförd i kommunen. Eftersom 

Bengt-Olle Persson har undertecknat medborgarförslaget får det anses som väckt av honom. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till teknisk nämnd överlämna medborgarförslaget för besvarande till förslagställaren, samt 

att teknisk nämnd ska redovisa svaret på medborgarförslaget till kommunsfullmäktige.  

_________ 
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Kf § 130 Dnr ks 15.258 

 

Medborgarförslag och synpunkter på detaljplaneförslag 
avseende Bara Backar 

Henrik Nordholm, Vägtistelgatan 5, 233 61 Bara, Rickard Ollerstam, Vägtistelgatan 3, 233 61 

Bara och Bodil Karlsson, Jordtistelgatan 18, 233 61 Bara, har i medborgarförslag lämnat 

förslag när det gäller detaljplaneförslaget för Bara backar. Medborgarförslaget innehåller att ett 

ströv- eller naturområde anordnas kring dammen Dödisgropen, att Skammarpsvägen inte 

förlängs mot den tilltänkta förskolan och att en gång- och cykelbana istället anläggs samt att 

befintlig Skammarpsväg breddas så att både gång- och cykelbana samt gästparkeringar till de 

boende får plats. 

I medborgarförslaget anges att fyra samfällighetsföreningar är förslagställare. Enligt 

kommunallagen och arbetsordning för kommunfullmäktige kan medborgarförslag dock inte 

väckas av förening utan endast av enskild person som är folkbokförd i kommunen.  Enligt 

gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har beträffande medborgarförslag angetts att 

det inte får ta upp ämnen olika slag.  

Det är således tveksamt om det föreliggande förslaget står i överenstämmelse med 

arbetsordningen för kommunfullmäktige med tanke på att medborgarförslag endast ska 

innehålla ett förslag och att föreningar som förslagsställare. Medborgarförslaget är 

undertecknat för föreningarna av ovannämnda personer. 

För synpunkter på ett förslag till detaljplan finns en särskild process enligt plan- och 

bygglagen. Under samrådstid och granskningstid finns möjlighet för de, som uppfyller villkoren 

i plan- och bygglagen att  inkomma med synpunkter på förslaget. Förslaget till detaljplan har 

varit utställt för granskning tom 7 juli 2015 och den som vill lämna synpunkter på förslaget ska 

göra det under granskningstiden. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisar Henrik Nordholm medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar  

att till bygg- och miljönämnden för beredning överlämna medborgarförslaget. 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 131 Dnr ks 15-285 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hög 
omsättning av kommunens personal 

Ingrid Pedersen, SD, ställer följande delfrågor i sin interpellation om varför det under de 

senaste åren varit en så väldigt stor omsättning av kommunens personal:  

1. Vad beror det på att så många har slutat? 

2. Orsaken till de som slutat har det inte redovisats på ett öppet sätt, utan skett med ett 

”hemlighetsmakeri” varför? 

3. Det vore på sin plats att publicera personalomsättningar i SvedalaNytt. Varför har detta 

inte skett?  

4. Är det ”fel” på ledningen eller de som slutat?  

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Vid sammanträdet föreligger skriftligt svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga interpellationen till handlingarna. 

______ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 132 Dnr Ks 15.300 

 

Medborgarförslag om problematik för höga fordon och 
tung trafik att komma in till området Bjeret/Sjödiken 

Liselott Olofsson, Värbyängen 28, 233 65 Bara, har i medborgarförslag framfört synpunkter på 

att det är problematiskt för höga fordon och tung trafik att komma in till området 

Bjeret/Sjödiken samt lämnat förslag på lösning för bättre trafikflöde.  

I medborgarförslaget anger förslagsställaren att man önskar att Svedala kommun undersöker 

möjligheterna att lösa problemet med diverese inkörningsbegränsningar till området. 

Förslagställaren anger dock ett förslag till lösning: ”då vi har uppfattningen att det är 

vägsträckan Ekhagsvägen öster om Bjeretsvägen som är känslig för tung trafik ser vi att 

Svedala kommun i första hand undersöker om Ekhagsvägen på sträckan från Roslättsvägen 

fram till Bjeretsvägen håller för tyngre trafik och i så fall sätta en tilläggsskylt om att det gäller 

xxx-antal meter (börjar gälla öster om Bjeretsvägen).  

Kommunfullmäktige beslutar 

att till teknisk nämnd för beredning överlämna medborgarförslaget. 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 133 Dnr Ks 15.302 

 

Motion om barnomsorgen i Svedala kommun 

Ingrid Pedersen, SD, har i motion framlagt förslag om ändring av öppettider för OB-omsorgen 

i Svedala kommun. 

Ingrid Pedersen, SD, att barnet ska kunna lämnas på nattdagis kl.05.45 och sedan lämnas in 

på dagis när det öppnar kl. 06.00, då frigör man också en säng till ett annat barn om det skulle 

behövas.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att till utbildningsnämnden överlämna motionen för beredning. 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-09-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 134 Dnr Ks 15.303 

 

Medborgarförslag om skötselplan för Bantisteln i Bara 

Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara, har i medborgarförslag efterfrågar förslag på 

skötselplan av växten Bantisteln i Bara.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att till teknisk nämnd överlämna medborgarförslaget för beredning. 

_____________ 
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