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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 9 november 2016 kl 19:00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare  

Justeringens plats och datum Kommunhuset, Svedala, den 15 november 2016.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 134-150 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 
 Birgitta Delring                                                            Jörgen Persson 

 
 

 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-11-09 

Anslaget sätts upp 2016-11-16 Anslaget till och med 2016-12-09 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten 
 

Underskrift 
  

 Teresa Fridell  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(24) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  
 
Ledamöter 

 

Göran Jepsson (M), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 1:e vice ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Patrik Persson (SD) 
Daniel Pedersen (M) 
Leif Göthed (S) 
Johanna Ersborg (MP) §§ 135-150 
Henrik Corneliussen (SD) 
Anette Jelvemark Nordqvist (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Per Mattsson (M) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Joakim Andersson (M) 
Lars Lundgren (MP) 
Sven Beckman (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Carin Falck (BP) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Erika Jepsson (M) 
Therese Wallin (MP) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Lars Dahmström (SD) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S), ersättare för H Boij-Ljungdell (S) 
Dan Nilsson (M), ersättare för G Nordgren (M) 
Jan Holmerup (M), ersättare för P Kosowski (M) 
Bengt Jönsson (SD), ersättare för H Johansson (SD) 
Peter Nordström (SD), ersättare för P Andrén (SD) 
Christer Åkesson (L), ersättare för S Svärdebrandt (L) 
Sara Ripa (C), ersättare för I Eriksson (C) 
Per Belander (C), ersättare för E Magnusson (C) 
 

Ersättare och insynsplatser 
 
Valentin Jovanovic (S) 
Lars Nordberg (M) 
Anne Jönsson (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Bo Becking (BP) 
Gustaf Törnqvist (V) 
 
 

 

Övriga närvarande  
Teresa Fridell, kanslichef 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 134 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 
§ 135 

Anmälan av medborgarförslag om att rädda Kulturhuset Flamman ..................... 6 
§ 136 

Anmälan av medborgarförslag om att återskaffa 
habiliteringsersättning/flitpeng i Svedala kommun ............................................... 7 

§ 137 
Anmälan av medborgarförslag angående användningen av Kuben i 
Bara .................................................................................................................... 8 

§ 138 
Svar på medborgarförslag om att installera sprinkler i Nya Skolan ...................... 9 

§ 139 
Borgensåtagande för Svedala Exploatering AB (Svedab) ................................. 10 

§ 140 
Höjd borgensavgift för Svedalahem .................................................................. 11 

§ 141 
Justering av teknisk nämnds kommunbidrag för 2016 ....................................... 12 

§ 142 
Förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst 
och LSS-resor ................................................................................................... 13 

§ 143 
Förslag till höjning av avgiften för matdistribution och 
matabonnemang ............................................................................................... 15 

§ 144 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 ........................................... 18 

§ 145 
Svar på motion om ombyggnad av befintliga kommunala byggnader 
till ungdomsbostäder ......................................................................................... 19 

§ 146 
Svar på interpellation om miljömålsprogrammets genomförande ...................... 20 

§ 147 
Begäran om att fortsätta uppdrag som nämndeman vid Ystads 
tingsrätt ............................................................................................................. 21 

§ 148 
Valärenden ....................................................................................................... 22 

§ 149 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 23 

§ 150 
Anmälan av motion om fri WIFI i Svedala kommun ........................................... 24 



 

 

5(24) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 134  

Ändring av dagordningen 
Dnr 2016-000447  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att två nytillkomna ärenden, "Anmälan av 
medborgarförslag angående användningen av Kuben i Bara" och "Anmälan av 
motion om fri WiFi i Svedala kommun", behandlas som ärende 3 och 16.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09  
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§ 135  

Anmälan av medborgarförslag om att rädda 
Kulturhuset Flamman 
Dnr 2016-000406  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning.  
   

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som inkom den 17 oktober 2016 vill förslagsställaren att 
kulturhuset Flamman ska räddas från förfall. Förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska stötta SveaMatea vid upprustningen av Flamman.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag om att rädda Kulturhuset Flamman, inkommet den 17 oktober 
2016.    

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 136  

Anmälan av medborgarförslag om att återskaffa 
habiliteringsersättning/flitpeng i Svedala kommun 
Dnr 2016-000408  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som inkom den 20 oktober 2016 föreslås att 
habiliteringsersättningen/flitpengen ska återinföras i Svedala kommun. 
Förslagsställaren anför att de som berörs är värda en lön för det arbete de 
lägger ner och att det är en liten summa för kommunen jämfört med den boost 
för självkänslan som flitpengen ger för en redan utsatt grupp i samhället. Till 
medborgarförslaget har bifogats en lista med namnunderskrifter.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag om att återskaffa habliteringsersättning/flitpeng i Svedala 
kommun, inkommet den 20 oktober 2016.    

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum: 2016-11-09  
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§ 137  

Anmälan av medborgarförslag angående 
användningen av Kuben i Bara 
Dnr 2016-000428  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som inkom den 1 november 2016 föreslås bland annat 
att hyran för samlingslokalen Kuben i Bara ska sänkas samt att åtgärder ska 
vidtas avseende golvet i idrottshallen. 

Förslagsställaren redogör för bakgrunden och syftet med medborgarförslaget.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag angående Kuben i Bara, inkommet den 1 november 2016.  

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesdatum: 2016-11-09  
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§ 138  

Svar på medborgarförslag om att installera 
sprinkler i Nya Skolan 
Dnr 2011-000420  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kanslichefens och 
teknisk chefs tjänsteskrivelser, daterade 28 september 2016 och 31 mars 2011.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag, som inkom den 11 juni 2011 föreslås att kommunen ska 
installera sprinkler i Nya Centralskolan [nuvarande Naverlönnskolan].  
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2011, § 114, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. Teknisk chef har i yttrande daterat den 31 
mars 2011 redogjort för utrymningsmöjligheterna och brandsäkerheten vid 
skolan.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse medborgarförslaget besvarat med kanslienhetens skrivelse daterad 28 
september 2016 och teknisk chefs skrivelse daterad 31 mars 2011.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag om att installera sprinkler i Nya Skolan, inkommet den 11 juni 
2011. 
Tjänsteskrivelse, daterad 28 september 2016. 
Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2011. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 233 
    

Beslut skickas till 
Förslagsställarna 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
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§ 139  

Borgensåtagande för Svedala Exploatering AB 
(Svedab) 
Dnr 2016-000389  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Svedala Exploatering AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 610 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har framlagt förslag till nytt beslut avseende borgensåtagande 
för Svedala Exploatering AB (SVEDAB).  
Höjning av borgensramen för SVEDAB har beslutats i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 2016. Beslutet skickades till Kommuninvest AB 
i samband med att ett nytt lån har tagits upp under hösten varefter 
Kommuninvest AB har inkommit med en anmärkning att borgensbeslutet inte är 
så kallad proprieborgen som kommunen har haft tidigare.  

I det ursprungliga beslutet höjs borgensramen från 310 miljoner kronor till 610 
miljoner kronor för att kunna lånefinansiera uppförandet av den nya skolan. 
Ändringen består i att kommunen ingår borgen upp till ett högsta lånebelopp för 
SVEDAB:s räkning. 

Ekonomichefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 29 september 
2016. 
Kommunstyrelsens budgetberedning och därefter kommunstyrelsen har 
behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedstående.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 29 september 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 222. 

  

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Svedab 
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§ 140  

Höjd borgensavgift för Svedalahem  
Dnr 2016-000387  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att höja borgensavgiften för Svedalahem från 0,4 % till 0,5 % från och med den 
1 januari 2017.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har framlagt förslag på höjd borgensavgift för Svedalahem, 
med hänvisning till en dom då borgensavgift ansågs vara för låg och därmed 
innebära ett otillåtet stöd åt det kommunägda bolaget. 
Idag ska Svedalahem för utnyttjad kommunal borgen erlägga avgift med 0,4 % 
av borgensbeloppets storlek. Avgiftsnivån är från 2015 och är inskriven i 
ägardirektiven. Ägardirektiven är under revidering och i denna process framkom 
att avgiften borde höjas.  

En mer korrekt nivå som bolagets representanter och ägarombud enats om är 
0,5 % med start från och med den 1 januari 2017. Detta innebär en ökad intäkt 
till kommunen med cirka 400 000 kronor om året med dagens lånevolym. 
Höjningen beaktas i budgeten för 2017. 

Budgetberedningen och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att höja borgensavgiften för Svedalahem från 0,4 % 
till 0,5 % från och med 2017.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad den 5 oktober 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 233 

 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Svedalahem 
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§ 141  

Justering av teknisk nämnds kommunbidrag för 
2016 
Dnr 2016-000386  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka kommunbidraget för teknisk nämnd med 1 miljon kronor genom 
minskning av centralt avsatta medel på finansförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har framlagt förslag på justering av kommunbidrag för teknisk 
nämnd på grund av kapitalkostnader som uppstår till följd av 
investeringsverksamheten.  

Ekonomichefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad den 30 september 
2016, i vilken anges att teknisk nämnd saknar täckning med 1 miljon kronor för 
avskrivningskostnader till följd av aktiverade nyinvesteringar för maskiner och 
fordon vid gata- och parkenheten.  

Ekonomienheten föreslår att avskrivningskostnader för teknisk nämnd täcks 
genom justering av kommunbidraget för 2016 med 1 miljon kronor. Finansiering 
sker genom minskning av kommunbidraget centralt där 2,5 miljoner kronor finns 
avsatta för ändamålet. Justeringen påverkar inte kommunens resultat. 

Kommunstyrelsens budgetberedning och kommunstyrelsen har berett ärendet 
och föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunbidraget för teknisk 
nämnd med 1 miljon kronor genom minskning av centralt avsatta med på 
finansförvaltningen.  

Handlingar i ärendet  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad den 30 september 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 223          
Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk nämnd 
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§ 142  

Förslag till regelförändringar och taxehöjningar 
avseende färdtjänst och LSS-resor 
Dnr 2016-000368  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning,  
att egenavgifter för färdtjänst förändras enligt förslag och antalet intervaller 
reduceras till 14 stycken, jämfört med 25 stycken idag, 
att införa avgift om 100 kronor för färdtjänstkort samt för borttappat kort,  

att ingå avtal med Region Skåne gällande fria resor i kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade,  
att ovan nämnda regelförändringar och taxehöjning avseende färdtjänst och 
LSS-resor ska gälla från och med den 1 januari 2017, samt 

att ge socialnämnden i uppdrag att ändra i berörda författningsdokument i 
enlighet med fattat beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit fram ett förslag om regelförändringar och 
taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor.  
Förslaget medför förändringar i Svedalas kommuns författningssamlingar 2:33 
"Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun" och 2:34 "Tillämpningsregler 
till avgifter med mera för insatser avseende personer tillhörande LSS 
personkrets". Ändringarna samt erbjudande om fria resor inom kollektivtrafiken 
för färdtjänstberättigade föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 
Pensionärsrådet har lämnat synpunkter i ärendet, som är att föreslå 
kommunfullmäktige att kortavgift endast tas ut när ett förlorat färdtjänstkort 
ersätts med ett nytt. I övrigt ställer sig Pensionärsrådet bakom socialnämndens 
förslag. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta 
att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning, att resor till 
och från daglig verksamhet för personer som beviljats daglig verksamhet enligt 
LSS bekostas av resenären enligt Skånetrafikens taxa för periodkort, att 
egenavgifter för färdtjänst förändras enligt förslag och antalet intervaller 
reduceras till 14 stycken, jämfört med 25 stycken idag, att införa avgift om 100 
kronor för färdtjänstkort samt för borttappat kort, att ingå avtal med Region 
Skåne gällande fria resor i kollektivtrafik för färdtjänstberättigade, att ovan 
nämnda regelförändringar och taxehöjning avseende färdtjänst och LSS-resor 
att gälla från och med 2017-01-01, samt att ge socialnämnden i uppdrag att 
ändra i berörda författningsdokument i enlighet med fattat beslut.  
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Handlingar i ärendet 
Socialnämndens beslut den 15 september 2016, § 79. 
Tjänsteskrivelse av Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg och Bengt Persson, 
budget- och redovisningschef, daterad 8 september 2016. 
2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun.  
2:34 Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende personer 
tillhörande LSS personkrets. 
Protokollsutdrag från Pensionärsrådet den 19 september 2016, § 25. 
Kommunstyrelsen beslut den 24 oktober 2016, § 230.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar med instämmande av Ingrid Pedersen, SD, 
Jörgen Persson, V, och Therése Wallin, MP, avslag på andra att-satsen i 
förslaget, det vill säga på att-satsen "att resor till och från daglig verksamhet för 
personer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS bekostas av resenären 
enligt Skånetrafikens taxa för periodkort".  

Per Mattson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag avseende att-satserna 1, 3, 4, 5, 6 och 7. 

Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts, S, avslagsyrkande på 
andra att-satsen mot Per Mattsons, M, bifallsyrkande på densamma och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Mattsons yrkande.  

Votering begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Per Mattsons, M, bifallsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörn 
Hardenstedts, S, med flera avslagsyrkande röstar nej.  
Med 19 ja-röster och 25 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Ambjörn Hardenstedts, S, med fleras avslagsyrkande. 
Omröstningen framgår av kolumn 1, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
Vellinge Taxi AB 
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§ 143  

Förslag till höjning av avgiften för matdistribution 
och matabonnemang 
Dnr 2016-000369  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att höja avgiften för matdistribution från 45 kronor per portion (37 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) till 55 kronor per portion (45 
procent av prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar),  
att avgiften för den mat som serveras på Stella, Furen och Juvelen höjs från 45 
kronor till 55 kronor per portion (45 procent av prisbasbeloppet för aktuellt 
avgiftsår/365 dagar) som den enskilde betalar för via ett matabonnemang, 
att ge socialnämnden i uppdrag att ändra i berört författningsdokument i 
enlighet med fattat beslut, samt 

att ovan nämnda förslag till avgiftshöjningar ska gälla från och med den 1 
januari 2017.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit fram förslag om höjning av avgiften för matdistribution 
och matabonnemang. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

Förslaget medför ändringar i Svedala kommuns författningssamling 2:09 
"Tillämpningsregler inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård".  
Pensionärsrådet har lämnat synpunkter i ärendet och beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höjning av matdistribution och matabonnemang endast 
sker med fem kronor till 50 kronor per portion. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avgiften för matdistribution höjs från 45 kronor per portion (37 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) till 55 kronor per portion (45 
procent av prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar), att avgiften för den 
mat som serveras på Stella, Furen och Juvelen höjs från 45 kronor till 55 kronor 
per portion (45 procent av prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) som 
den enskilde betalar för via ett matabonnemang, att ge socialnämnden i 
uppdrag att ändra i berört författningsdokument i enlighet med fattat beslut, 
samt att ovan nämnda förslag till avgiftshöjningar ska gälla från och med den 1 
januari 2017.  
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Handlingar i ärendet 
Socialnämndens beslut den 15 september 2016, § 80. 
Tjänsteskrivelse av Anna Borgius, socialchef och Bengt Persson, ekonom, 
daterad 31 augusti 2016. 
2:09 Tillämpningsregler inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 
Protokollsutdrag från pensionärsrådet den 19 september 2016, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 231. 
 

Yrkanden 
Ingrid Pedersen, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Johanna Ersborg, MP, yrkar att ärendet ska bordläggas. 
Per Mattsson, M, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på 
Johanna Ersborgs, MP, bordläggningsyrkande.  

Jörgen Persson, V, yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 
beredning.  

Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag 
på Johanna Ersborgs, MP, bordläggningsyrkande och Jörgen Perssons, V, 
återremissyrkande.  

Carin Falck, BP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Jörgen Perssons, V, yrkande om återremiss mot Linda 
Allansson Westers, M, avslagsyrkande på detsamma mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers 
yrkande, det vill säga att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden ställer därefter Johanna Ersborgs, MP, yrkande om bordläggning 
mot Per Mattssons, M, med fleras avslagsyrkande på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Mattssons yrkande, det vill säga 
att ärendet ska avgöras idag.  
Votering begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Johanna Ersborgs, MP, bordläggningsyrkande röstar ja. Den som vill att 
ärendet ska avgöras idag röstar nej.  

Med 4 ja-röster, 39 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstningen 
framgår av kolumn 2, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

Ordföranden ställer slutligen Ingrid Pedersens, SD, yrkande om avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per Mattssons, M, med fleras 
bifallsyrkande till detsamma mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Per Mattsons yrkande.  
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Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Per Mattssons, M, med fleras bifallsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla Ingrid 
Pedersens, SD, avslagsyrkande röstar nej.  

Med 31 ja-röster, 10 nej-röster och 3 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Mattsons yrkande. 
Omröstningen framgår av kolumn 3, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 144  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 
Dnr 2016-000384  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hålla sammanträde kl. 19.00 under följande dagar 2017 (om inget annat 
anges hålls sammanträdena på onsdagar): 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 13 september, 18 
oktober, 15 november, 29 november (start kl. 9.00) samt 14 december (torsdag) 

att uppmana nämnderna att i sin planering ta hänsyn till kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kanslienheten har framlagt förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017. Föreslagna 
sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är 
inplanerade så att ärendegången främjas, och där inbegrips även nämnderna.  

Kanslienheten har försökt att vid sammanträdesplaneringen i största möjliga 
mån ta hänsyn till bland annat tidplanen för budget och ekonomisk uppföljning 
samt lov och helgveckor under året. Kommunfullmäktiges sammanträdena 
förläggs företrädesvis på onsdagar kl. 19.00, med mötesfria kvällar enligt 
kutym.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår följande dagar som 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 13 september, 18 
oktober,  

15 november, 29 november (start kl. 9.00) samt 14 december (torsdag).  

Handlingar i ärendet   
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 september 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 229 

    

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen  
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§ 145  

Svar på motion om ombyggnad av befintliga 
kommunala byggnader till ungdomsbostäder 
Dnr 2013-000545  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Motion om ombyggnad av befintliga kommunala byggnader till 
ungdomsbostäder från René Lundström och Per Fridberg, inkom den 9 
september 2013. Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2013, § 116, 
att överlämna motionen till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt för 
yttrande.  
 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta  

- att utreda frågan om att bygga om kommunens befintliga byggnader till  
ungdomsbostäder i enlighet och med brödtexten i motionen, samt  

- att kommunen anger hur stor del av kostnader som kan subventioneras.  
 

Teknisk nämnd har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen då majoriteten av kommunens befintliga byggnader redan 
nyttjas eller bedöms olämpliga att använda som bostäder samt att möjligheten 
att subventionera en eventuell ombyggnation för en viss grupp ej är möjlig.   
Lokalstrategen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad den 21 september 
2016.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad.  

Handlingar i ärendet 
Motion om ombyggnad av befintliga kommunala byggnader till 
ungdomsbostäder, inkommen den 9 september 2013. 
Teknisk nämnds beslut den 13 september 2016, § 90, med tillhörande 
tjänsteskrivelser. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 232. 
     

Beslut skickas till 
Motionären 
Teknisk nämnd 
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§ 146  

Svar på interpellation om miljömålsprogrammets 
genomförande 
Dnr 2016-000244  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Johanna Ersborg, MP, har den 3 juni 2016 ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester, M. Interpellationen 
handlar om miljömålsprogrammet som antagits av kommunfullmäktige. 
Interpellanten ber bland annat om en lägesrapportering över vad som 
genomförts, vilka mål som uppfyllts och vilka delar som kvarstår.  

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2016, § 94, att interpellationen får 
ställas.  
Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester, M, har inkommit med 
skriftligt svar på interpellationen.  

Handlingar i ärendet 
Interpellation gällande miljömålsprogrammets införanden, inkommen den 3 juni 
2016. 
Kommunfullmäktiges beslut den 8 juni 2016, § 94. 
Svar på interpellation daterat den 10 oktober 2016, med bilaga.    
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§ 147  

Begäran om att fortsätta uppdrag som 
nämndeman vid Ystads tingsrätt 
Dnr 2016-000374  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att låta Ulf Perlman, M, ha kvar sitt uppdrag som nämndeman vid Ystads 
tingsrätt under återstoden av tjänstgöringstiden, det vill säga till den 31 
december 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2015, § 127, att bland andra 
välja Ulf Perlman, M, till nämndeman vid Ystads tingsrätt för perioden den 1 
januari 2016 - den 31 december 2019. Ulf Perlman har i skrivelse meddelat att 
han tillfälligtvis bor i annan kommun men att han önskar att kommunfullmäktige 
beslutar att han får fortsätta sitt uppdrag under återstående tjänstgöringstid.  
Kanslichefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 30 september 2016.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta 
att låta Ulf Perlman, M, ha kvar sitt uppdrag som nämndeman vid Ystads 
tingsrätt under återstoden av tjänstgöringstiden, det vill säga till den 31 
december 2019.  

Handlingar i ärendet 
Önskemål om att få fortsätta uppdrag som tjänsteman, daterad daterat 25 
september 2016. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 30 september 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 234  

Beslut skickas till 
Ulf Perlman 
Ystads tingsrätt 
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§ 148  

Valärenden 
Dnr 2016-000409  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Kristina Larsson, C, avsägelse från uppdragen som ersättare i 
Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB:s (SVEDAB) styrelser,  

 

att val av ny ersättare i Bostads AB Svedalahems och Svedala Exploaterings 
AB:s (SVEDAB) styrelser kvarstår till nästa sammanträde, samt 

 
att val av ny ersättare i socialnämnden, efter Sofia Lindbom, kvarstår till nästa 
sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kristina Larsson, C, avsäger sig, i skrivelse inkommen den 21 oktober 2016 
sina uppdrag som ersättare i Bostads AB Svedalahem och Svedala 
Exploaterings AB (SVEDAB) styrelse. 
 

Sofia Lindbom, M, har flyttat från Svedala kommun varvid hennes uppdrag som 
ersättare i socialnämnden upphör per automatik.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i styrelsen för 
Svedalahem och Svedab daterad 20 oktober 2016. 

Beslut skickas till 
Kristina Larsson 
Svedab 
Svedalahem 
Sofia Lindbom 
Socialnämnden 
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§ 149  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2016-000422  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från Länsstyrelsen har inkommit angående val till kommunfullmäktige. 
Avgången ledamot Per Fridberg, MP, ersätts av Therése Wallin, MP, som i sin 
tur ersätts av Daniel Forsberg, MP.  

Handlingar i ärendet 
 SKRIVELSE Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
daterad 26 oktober 2016.  
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§ 150  

Anmälan av motion om fri WIFI i Svedala kommun 
Dnr 2016-000444  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.        

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, S, Therese Wallin, MP, och Jörgen Persson,V, har till 
kommunfullmäktige lämnat in en motion om fri WiFi i Svedala kommun.  
 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska utreda 
förutsättningarna för upprättande av fri WiFi vid olika strategiska accesspunkter 
på områden i Svedala kommun. 
         

Handlingar i ärendet 
Motion om fri WiFi i Svedala kommun, inkommen den 8 november 2016.         

Beslut skickas till 
IT-enheten. 
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