
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
 

 

Plats och tid Kommunhuset 

2015-11-25, kl 09.00-16.00 

Paragrafer § 154 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Se sidan 2  

Underskrift sekreterare  

 Bengt Nilsson 

Underskrift ordförande  

 Göran Jeppsson 

Utses att justera Per Mattsson/ Geir Hansen  

Justeringsdatum 2015-11-30 

Justerande     

Per Mattsson  Geir Hansen   

     

Anslagsbevis 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-11-25 

Anslaget sätts upp 2015-12-02 

Anslag tas ned 2015-12-24 

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

Underskrift  

 Therese Winqvist 

     

    Utdragsbestyrkande 
 



1(9) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-11-25 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt S Jesper Sennertoft 

M Linda Allansson Wester M  Jan Holmerup 

SD Patrik Persson L Per-Olof Lindgren 

S Hellen Boij-Ljungdell SD Peter Andrén 

M Daniel Pedersen BP Carin Falck 

SD Ulf Löfgren S Ewa Bohlin 

S Leif Göthed M Göran Jepsson 

M Gunilla Nordgren del § 154 tom 

allmän debatt 

SD Ronny Johnsson 

M Lars Nordberg del § 154 from 

princip för budget 

S Göran Malmberg 

MP Johanna Ersborg M Erika Jepsson 

SD Henrik Corneliusson MP Per Fridberg 

L Anette Jelvemark Nordqvist C Per Belander 

BP Bo Becking S Geir Hansen 

S Lise-Lott Gsaxner M Ulf Lennerling 

M Per Mattsson SD Lars Dahmström 

C Ingegerd Eriksson V Gustaf Törnqvist del av § 154 

tom allmän debatt 

SD Ingrid Pedersen V Jörgen Persson del av § 154 

from principer för budget 

S Björn Jönsson S Christer Jönsson 

M Sverker Nordgren M Reino Lindberg 

S Heléne Hardenstedt del § 154 tom 

allmän debatt 

SD Hasse Bengtsson 

S Charlotte Persson del § 154 from 

princip för budget 

S Anders Gsaxner del § 154 

tom allmän debatt 

  S Karl-Erik Evgård del § 154 

from princip för budget 

M Dan Nilsson M Ewa Lennerling 

MP Ann Engqvist L Sebastian Svärdenbrandt 

SD Sven Beckman SD Gunnel Landström del § 154 

tom kultur och fritidsnämnd 

 

Övriga närvarande (ersättare och tjänsteman) 

Parti Namn Tjänsteman Namn 
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M Anne Jönsson Kanslichef Bengt Nilsson 

L Christer Åkesson Kommundirektör Elisabeth Larsson 

M Lars Nordberg del § 154 tom 

allmän debatt 

Ekonomichef Luisa Hansson 

S Charlotte Persson del § 154 tom 

allmän debatt 

Budget-och 

Redovisningschef 

Bengt Persson 

V Gustaf Törnqvist del av § 154 tom 

principer för budet tom kultur och 

fritidsnämnds 

  

S Karl-Erik Evgård del § 154 tom 

allmän debatt 

  

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf § 154 

Ks § 267        Dnr ks 2015.184 

 

Förslag till driftsbudget 2016, flerårsbudget 2017-2018 och 

investeringsbudget 2016 samt investeringsplan 2017-2018 

Kommunstyrelsen har 2015-10-26 framlagt förslag till driftsbudget 2016, flerårsbudget 2017-

2018 och investeringsbudget 2016 samt investeringsplan 2017-2018. 

Budgetberedningen har 2015-10-05 framlagt förslag till driftsbudget 2016, flerårsbudget 2017-

2018 och investeringsbudget 2016 samt investeringsplan 2017-2018. 

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritididsnämnden, socialnämnden, 

utbildningsnämnden, teknisk nämnd samt revisionen har överlämnat yttranden avseende 

budgetramar för driftsbudget 2016 samt i förekommande fall förslag till investeringsbudget. 

Kommunfullmäktige har 2015-06-17, § 95, godkänt framlagt förslag till preliminära 

budgetramar för 2016-2018, inklusive investeringar, godkänt framlagda förslag till mål, samt 

uppdragit åt nämnderna att i det fortsatta budgetarbetet beakta de uppdrag som redovisats i 

ekonomienhetens skrivelse i ärendet. 

Kommunstyrelsen har 2015-08-24 beträffande framtagande av dagvattenpolicy för kommunen 

beslutat att behandla frågan om dels, anslag för del 2 av dagvattenplanen, beräknat till 300 

tkr, och dels, ökat anslag för översiktsplanerarbetet 2016-2017 med 100 tkr, då del av 2015 

års anslag används för upprättande av dagvattenpolicy, i samband med upprättande till förslag 

till budget. 

MBL-förhandling har ägt rum. 

Det antecknas att anslag för oförutsedda behov inte finns i budgeten för 2016 eller ramen för 

2017-2018 utan det finns ett mindre belopp avsatt på finansförvaltningen för att täcka 

eventuella opåverkbara kostnader kopplade till konjunktur- och ränteläge.  

Vid sammanträdet redovisar ekonomienheten underlag från Sveriges Kommuner och 

landsting avseende skatteunderlagstillväxt, nyckeltal för svensk ekonomi, skatteunderlaget 

samt volymförändringar inom kommunal verksamhet och där grundskolan ökar mest. Vidare 

redovisas ekonomiska läget för Svedala kommun, budgetläget, skattesats, målstruktur, 

budgetförslaget, resultatutveckling, principer för budget, resultatbudget, 

exploateringsredovisning, pensionsfonden, Sveriges Kommuners och Landstings analys av 

kommunens ekonomi, mm.  
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Principer för budget 2016-2018 

Yrkanden  

Johanna Ersborg, MP, yrkar att att-sats nummer 3 nedan ändras till följande: Nämnderna 

uppmanas att arbeta långsiktigt med sin ekonomi eftersom händelser i omvärlden signalerar 

förändringar som kan ha negativa konsekvenser för kommunen samtidigt som kommunen står 

inför stora satsningar. Vidare yrkar hon avslag på kommunstyrelsens förslag i att sats nummer 

4 nedan. 

Leif Göthed, S, Jörgen Persson, V, samt Björn Jönsson, S, yrkar bifall till Johanna Ersborgs 

yrkande. 

Linda Allansson Wester, M och Daniel Pedersen, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

och avslag på Johanna Ersborgs yrkande. 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra bifall på 

Johanna Ersborgs yrkande, 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 

Johanna Ersborgs yrkande. 

Omröstningen ger till resultat 29 ja och 16 nej. Omröstningen framgår av kolumn 1, benämnd 

Principer, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

Kommunfullmäktige beslutar  

att följande principer ska gälla för budget 2016-2018: 

1. att ny/förändrad verksamhet måste finansieras inom egen ram,  

2. att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall i slutskedet inte skall påverka kommunbidragen. 

3. att uppmana samtliga nämnder att avsätta ett anslag inom sin ram för att täcka oförutsedda 

kostnader kopplade till sin verksamhet. Nämnderna uppmanas samtidigt att arbeta långsiktigt 

med sin ekonomi eftersom händelser i omvärlden signalerar förändringar som kan ha negativa 

konsekvenser för kommunen samtidigt som kommunen står inför stora satsningar.  

4. att bemyndiga kommunstyrelsen att fördela kvarvarande medel utöver resultatmålet att 

utgöra grund för nämndernas fria medel vid senare tillfälle. 

Skattesats 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2016. 
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Mål, kommunbidrag 2016 och verksamhetsutökningar,  

verksamhetsanpassningar samt uppdrag 

Kommunfullmäktige antog 2012-03-12 övergripande visioner för kommunen.  

Det föreligger förslag från varje nämnd till mål för varje verksamhet utifrån 

kommunfullmäktiges beslut ovannämnda beslut 2015-06-17, § 95.  

Kommunfullmäktige  

Det antecknas att kommunfullmäktige 2015-06-17, § 95 har godkänt tre strategiska område för 

kommunfullmäktige och att någon ändring inte föreligger i förslaget till budget för 2016. 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 4 946 tkr för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen har 2015-11-16 framlagt förslag till komplettering av övergripande mål och 

verksamhetsmål för kommunstyrelsen i dokumentet Mål 2016-2018 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna framlagt förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för kommunstyrelsen 

för 2016, samt 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 73 466 tkr för kommunstyrelsen. 

Bygg- och miljönämnden  

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna framlagt förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 2016 för bygg- och 

miljönämnden, samt 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 9 913 tkr för bygg- och 

miljönämnden. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar att anläggandet av boulebanorna ska hyresgästfinaniseras och 

utföras som en hyresgästinvestering från SVEDAB under 2016.  

Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär att det 

uppdras åt kultur- och fritidsnämnden att, efter kalkyl från SVEDAB som kommer att vara 

ägare till småskolan, beakta behovet av boulebanor vid småskolan till en kostnad inom ramen 
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för kommunbidraget och med hyresgästfinansierad investering. Boulebanorna ska anläggas 

senast 2017, om möjligt tidigare. 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra bifall på 

Ambjörn Hardenstedts yrkande, 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 

Ambjörn Hardenstedts yrkande. 

Omröstningen ger till resultat 29 ja och 16 nej. Omröstningen framgår av kolumn 2, benämnd 

Boulebanor, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 2016 för kultur- 

och fritidsnämnden,  

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 51 108 tkr för kultur- och 

fritidsnämnden, samt 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att beakta behovet av boulebanor vid småskolan i 

Svedala, efter att nämnden fått en kalkyl från SVEDAB som kommande ägare för småskolan. 

Kostnaden för anläggandet av boulebanorna ska vara en hyresgästfinansierad investering och 

täckas inom ramen för kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag. Boulebanorna ska 

anläggas senast 2017 om möjligt tidigare. 

Socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 2016 för 

socialnämnden, samt 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 249 893 tkr för socialnämnden. 

Teknisk nämnd 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar att serviceenhetens verksamhet ska anslagsfinansieras snarast 

möjligt, förslagsvis den 1 januari 2016, att respektive nämnders kommunbidrag justeras i 

enlighet med anslagsfinansiering, samt att anslagsfinansieringen ska vara utifrån ett 

grunduppdrag och att tilläggstjänster debiteras verksamheterna.  

Ann Engqvist, MP, Jesper Sennertoft, S, Johanna Ersborg, MP, samt Jörgen Persson, V, 

yrkar bifall till Ambjörn Hardenstedts yrkande. 

Per-Olof Lindgren, L, och Per Mattsson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 

avslag på Ambjörn Hardenstedts yrkande. 
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Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra bifall på 

Ambjörn Hardenstedts yrkande, 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 

Ambjörn Hardenstedts yrkande. 

Omröstningen ger till resultat 19 ja och 25 nej. Omröstningen framgår av kolumn 3, benämnd 

Serviceenheten, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 2016 för teknisk 

nämnd,  

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 38 193 tkr för teknisk nämnd,  

att uppdra åt teknisk nämnd att minska priser från serviceenheten med 1 mnkr jämfört med år 

2015,  

att serviceenhetens verksamhet ska anslagsfinansieras snarast möjligt, förslagsvis from den 1 

januari 2016, 

att respektive nämnders kommunbidrag justeras i enlighet med anslagsfinansieringen med 

uppdrag för kommunstyrelsen att återkomma i frågan, samt 

att anslagsfinansieringen ska vara utifrån ett grunduppdrag och att tilläggstjänster debiteras 

verksamheterna. 

Utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna framlagt förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 2016 för 

utbildningsnämnden, samt 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2016 om 529 907 tkr för 

utbildningsnämnden inklusive volymökning. 

Investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017-2018 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2016 och investeringsplan 2017-2018 

med undantag av att i investeringsplanen för 2017 utgår anslaget för nya boulebanor med 

hänvisning till beslutet ovan under kultur- och fritidsnämnden. 
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Resultatbudget 2016, flerårsplan 2017-2018 mm 

Ordföranden framställer fråga till Ambjörn Hardenstedt, S, om anslagsfinansiering ska ske 

under teknisk nämnd eller på respektive nämnder avseende serviceenheten, enligt tidigare 

beslut under teknisk nämnd och får från Ambjörn Hardenstedt svaret att yrkandet avser 

anslagsfinansiering inom teknisk nämnd. 

Kommunfullmäktige besluta  

1. att fastställa det totala kommunbidraget för 2016 till 957 426 tkr, 

2. att fastställa den totala investeringsbudgeten, inkl va-enheten,  

för 2016 till 132 150 tkr, samt investeringsplanen för 2017 84 180 tkr och för 2018 till 

98 920 tkr, 

3. att driftskonsekvenserna av investeringsanslagen ska täckas inom 

kommunbidragsramen,  

4. att fastställa förändringen av det egna kapitalet i resultatbudgeten för 2016 till + 26,9 

mkr, 

5. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån på 70 mkr för 2016 inklusive va-

enheten,  

6. att godkänna att högst 9 mkr får ianspråktas 2016 samt även preliminärt för 2017 och 

2018 ur pensionsfonden för finansiering av ökade pensionskostnader, 

7. att anta flerårsplan för 2017-2018, 

8. att godkänna framlagt förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget, 

9. att resultatet för budgeten 2016-2018 skall vara: Budget 2016 skall ge ett resultat på 

minst + 25,7 mkr, exklusive va- och avfallsenheterna, att inriktningen för planen för 

2017 ska vara ett resultat på minst +20 mkr och för 2018 ska vara ett resultat på minst 

+ 10 mkr/år, exklusive va- och avfallsenheterna.  

10. att uppdra åt kommunstyreslen att lämna förslag till kommunbidrag för nämnderna 

med anledning av serviceenhetens anslagsfinansiering inom teknisk nämnd. 

_______ 

Samtliga ledamöter från Miljöpartiet som deltagit i ärendet reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut under principer för budget avseende att-sats nummer tre och fyra i 

enlighet med reservation tillhörande detta protokoll. Reservation 1 i bilaga. 

Jörgen Persson, V, reserverar sig mot samma beslut i enlighet med reservation tillhörande 

detta protokoll. Reservation 2 i bilaga. 
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Samtliga ledamöter från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Barapartiet reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut rörande serviceenheten under teknisk nämnd i enlighet med 

reservation tillhörande detta protokoll. Reservation 3 i bilaga. 
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