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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 30 november 2016 kl 9:00 - 16.20. 

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, 2016-12-07 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 151-152 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Göran Jepsson  

 Justerare 

  

 Gunilla Nordgren                                                            Torbjörn Sköld   
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-11-30 

Anslaget sätts upp 2016-12-12 Anslaget till och med 2017-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Therése Winqvist  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Ledamöter  

Göran Jepsson (M), ordförande 
Björn Jönsson (S), 1:e vice ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Daniel Pedersen (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Anette Jelvemark Nordqvist (L) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Dan Nilsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Joakim Andersson (M) 
Sven Beckman (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Patrik Kosowski (M) §151 – del av § 152 (till och med den allmänna debatten) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
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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Tjänstgörande ersättare 

Ulf Löfgren (SD), ersättare för P Persson (SD) 
Göran Malmberg (S), ersättare för H Boij-Ljungdell (S) 
Bo Becking (BP), ersättare för B Delring (BP) 
Charlotte Persson (S), ersättare för H Hardenstedt (S) 
Ann Engqvist (MP), ersättare för L Lundgren (MP) 
Lars Nordberg (M), ersättare för P Kosowski (M), del av § 152 
(från den allmänna debatten till och med beslut om kommunbidrag för socialnämnden) 
Anne Jönsson (M) ersättare för P Kosowski (M), del av § 152 
(från och med beslut om kommunbidrag för teknisk nämnd) 
Per Belander (C), ersättare för E Magnusson (C) 
Christer Åkesson (L), ersättare för S Svärdebrandt (L) 
 

Ersättare och insynsplatser 

 
Lars Nordberg (M), § 151 och del av § 152 
Anne Jönsson (M), § 151 och del av § 152 
Kristoffer Linné (L) 
Gustaf Törnqvist (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Teresa Fridell, kanslichef 
Elisabeth Larsson, kommundirektör 
Luisa Hansson, ekonomichef 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 151 
Anbud på förvärv av fastigheten Bara 11:7 ......................................................... 5 

§ 152 
Förslag till driftsbudget 2017, flerårsbudget 2018-2019 och 
investeringsbudget 2017 samt investeringsplan 2018-2019 för 
Svedala kommun ................................................................................................ 6 
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§ 151  

Anbud på förvärv av fastigheten Bara 11:7 

Dnr 2016-000383  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna att anbud lämnas på förvärv av Bara 11:7 eller del därav, vilket 
innebär, om kommunens anbud antas för hela fastigheten, att köpeskillingen är 
betydande,  

att notera att om kommunens anbud antas kommer förslag till köpeavtal att i 
sedvanlig ordning behandlas av kommunfullmäktige, samt 

att köpeskillingen ska finansieras genom upptagande av nytt lån.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Bara 11:7 har lämnat sin fastighet om cirka 240 hektar till försäljning. 
Anbud kan lämnas på hela fastigheten eller del av den. Exploateringsenheten 
har, enligt uppdrag från plan- och exploateringsutskottet, föreslagit att 
kommunen lämnar anbud på hela eller delar av fastigheten då ett förvärv är 
strategiskt för framtida utbyggnad av bostäder i Bara efter att Bara Backar är 
utbyggt. 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen har den 31 oktober 2016, § 242, bland annat 
beslutat att lämna anbud på fastigheten Bara 11:7 och att bemyndiga 
ordföranden, efter samråd med 2:e vice ordföranden, att lämna anbud med 
belopp enligt vid sammanträdet redovisade riktlinjer.  

Kommunstyrelsen har även föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att 
godkänna att anbud lämnas på förvärv av Bara 11:7 eller del därav, vilket 
innebär, om kommunens anbud antas för hela fastigheten, att köpeskillingen är 
betydande, att notera att om kommunens anbud antas kommer förslag till 
köpeavtal att i sedvanlig ordning behandlas av kommunfullmäktige, samt att 
köpeskillingen ska finansieras genom upptagande av nytt lån. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 242, 2016. 
Plan- och exploateringsutskottets beslut § 31, 2016. 
Prospekt och anbudsunderlag från Skånegårdar AB. 
Utdrag ur kommunens översiktplan för Bara.   

Beslut skickas till 
Miljö och teknik 
Ekonomienheten 
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§ 152  

Förslag till driftsbudget 2017, flerårsbudget 2018-
2019 och investeringsbudget 2017 samt 
investeringsplan 2018-2019 för Svedala kommun 

Dnr 2016-000448  

 

Beslut, yrkanden och beslutsgång 

 

Principer för budget 2017-2019 

 
Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Linda Allansson Wester 
(M), att punkten 3 i kommunstyrelsens förslag ”att bemyndiga kommunstyrelsen 
att fatta beslut om resultatöverföring över årsskiftet” ska utgå.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1, 2 
och 4 i kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande 
avseende punkten 3 mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att följande principer ska gälla för budget 2017-2019: 

- att ny/förändrad verksamhet måste finansieras inom egen ram, 

- att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under året inte ska påverka 
kommunbidragen utan förstärka resultatet, 

- att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om 
kommunbidragsjusteringar som inte påverkar resultatet. 

 

Skattesats 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 20,24 kronor per skattekrona för 2017.  
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Mål, kommunbidrag 2017 och verksamhetsanpassningar 
samt uppdrag 

Kommunfullmäktige antog den 12 mars 2012, § 39, Svedala kommuns 
övergripande vision:  

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresunds-
regionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och 
kommunala kärnverksamheter av högsta klass. 

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

 

Kommunfullmäktige  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 4 980 tkr för 
kommunfullmäktige, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen 

 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 79 566 tkr för 
kommunstyrelsen, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för kommunstyrelsen. 

 

Utbildningsnämnden  

 

Yrkanden 
Daniel Pedersen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jesper Sennertoft (S) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
Ann Engqvist (MP) och Jörgen Persson (V), bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut med den ändringen kommunbidraget till utbildningsnämnden ska 
utökas med en resurs om 1 100 tkr som ska tillföras professionen skolkuratorer 
och skolsköterskor.  
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Daniel Pedersen (M) yrkar, med instämmande av Linda Allansson Wester (M), 
avslag på Jesper Sennertofts (S) med fleras tilläggsyrkande.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Daniel Pedersens (M) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Jespers Sennertofts (S) yrkande mot 
Jesper Sennertofts (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Jesper Sennertofts (S) yrkande.  
 
Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Daniel Pedersens (M) med fleras yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Jesper 
Sennertofts (S) med fleras yrkande röstar nej. 
 
Med 19 ja-röster, 16 nej-röster och 9 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Daniel Pedersens (M) med fleras 
yrkande. Omröstningen framgår av kolumn 1 i voteringsbilaga tillhörande detta 
protokoll. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 501 047 tkr för 
utbildningsnämnden, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för utbildningsnämnden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 52 843 tkr för 
kultur- och fritidsnämnden, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för kultur- och fritidsnämnden, 

 

Socialnämnden 
 
Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Carin Falck (BP), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut med den ändringen kommunbidraget till 
socialnämnden ska minskas med 50 000 kronor då resor till och från daglig 
verksamhet för personer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS ska 
bekostas av resenären samt med 400 000 kronor då utökad hyra för 
vinterträdgårdar vid särskilda boenden inte ska ingå i kommunbidraget. 
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Leif Göthed (S) yrkar, med instämmande av Torbjörn Sköld (S), Ronny 
Johnsson (SD), Ann Engqvist (MP), Ambjörn Hardenstedt (S) och Johanna 
Ersborg (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ingegerd Eriksson (C) yrkar, med instämmande av Anette Jelvemark Nordqvist 
(L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den ändringen att 
kommunbidraget ska minskas med 400 000 kronor för socialnämnden då 
utökad hyra för vinterträdgårdar vid särskilda boenden inte ska ingå i 
kommunbidraget. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Linda Allansson Westers (M) med fleras 
tilläggsyrkande avseende minskat kommunbidrag för vinterträdgårdar mot Leif 
Götheds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag i sin 
helhet, det vill säga att kommunbidrag ska utgå för utökad hyra för 
vinterträdgårdar, till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Götheds (S) yrkande.  
 
Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Leif Götheds (S) med fleras yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Linda 
Allansson Westers (M) med fleras yrkande röstar nej.   
 
Med 26 ja-röster och 18 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Leif Götheds (S) med fleras yrkande, det vill säga bifall 
till kommunstyrelsens förslag att kommunbidrag ska utgå för hyra för 
vinterträdgårdar. Omröstningen framgår av kolumn 2 i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll. 
 
Ordföranden ställer därefter Linda Allansson Westers (M) med fleras 
tilläggsyrkande avseende minskat kommunbidrag då resor till och från daglig 
verksamhet för personer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS ska 
bekostas av resenären mot Leif Götheds (S) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag i sin helhet, det vill säga att kommunbidrag ska utgå 
då resor till och från daglig verksamhet för personer som beviljats daglig 
verksamhet enligt LSS ska vara avgiftsfria för resenären, till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Leif Götheds (S) yrkande.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 243 168 tkr för 
socialnämnden, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för socialnämnden. 
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Teknisk nämnd 

 

Yrkanden 
Per-Olof Lindgren (L) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S) och 
Björn Jönsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 110 395 tkr för 
teknisk nämnd, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för tekniska nämnden. 

 

Bygg- och miljönämnden 

 

Yrkanden 
Therese Wallin (MP) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
Jörgen Persson (V) och Jesper Sennertoft (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut med den ändringen att kommunbidraget till bygg- och 
miljönämnden ska utökas med 275 tkr för en extra halvtidsanställning av en 
miljöstrateg.  
 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Nordgren (M), 
avslag på Therese Wallins (MP) yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut i sin helhet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Therese Wallins (MP) med fleras yrkande mot Linda 
Allansson Westers (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Therese Wallins (MP) yrkande.  
 
Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Linda Allansson Westers (M) med fleras yrkande röstar ja. Den som vill bifalla 
Therese Wallins (MP) med fleras yrkande röstar nej.   
 
Med 28 ja-röster, 15 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) med 
fleras yrkande, det vill säga bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 
Omröstningen framgår av kolumn 3 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2017 om 10 124 tkr för 
bygg- och miljönämnden, 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2017 för bygg- och miljönämnden. 

 

Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2017 och 
investeringsplan 2018-2019. 

 

Resultatbudget 2017, flerårsplan 2018-2019 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa det totala kommunbidraget för 2017 till 1 002 124 tkr, 

2. att godkänna framlagt förslag till finansiella poster, poster för senare 
fördelning samt finansiell reserv för 2017 till 30 500 tkr,  

3. att fastställa den totala investeringsbudgeten, inklusive va-enheten, för 
2017 till 140 975 tkr, samt investeringsplanen för 2018 till 90 765 tkr och 
för 2019 till 57 555 tkr, 

4. att driftskonsekvenserna av investeringsanslagen ska täckas inom 
kommunbidragsramen, 

5. att fastställa förändringen av det egna kapitalet i resultatbudgeten för 
2017 till + 20,0 mnkr, 

6. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån på 140 mnkr för 2017 
inklusive va-enheten, 

7. att godkänna att inga medel får ianspråktas 2017 ur pensionsfonden 
samt preliminärt att ianspråkta 9 mnkr år 2018 respektive 18 mnkr 2019, 

8. att anta flerårsplan för 2018-2019, med finansiell inriktning med resultat 
på minst + 10 mnkr/år exklusive va- och avfallsenheterna, 

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

10. att resultatet för budgeten 2017-2019 ska vara: för 2017 minst +20 mnkr 
exklusive va- och avfallsenheterna, att inriktningen för planen för 2018 
och 2019 ska vara ett resultat på minst + 10 mnkr/år exklusive va- och 
avfallsenheterna,  

11. att om man inte når upp till 20 mkr ska man fördela detta som en 
generell besparing utifrån andel nettokostnad. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetberedning har den 12 oktober 2016 framlagt förslag 
till driftsbudget 2017, flerårsbudget 2018-2019 och investeringsbudget 2017 
samt investeringsplan 2018-2019. 
 
Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden, utbildningsnämnden, teknisk nämnd samt revisionen har 
överlämnat yttranden avseende budgetramar driftsbudget 2017 samt i 
förekommande fall förslag till investeringsbudget.  
 
Kommunfullmäktige har den 8 juni 2016, § 83, beslutat om preliminära 
budgetramar för 2017-2019 inklusive investeringars samt godkänt framlagda 
förslag till mål. 
 
När kommunstyrelsen behandlade förslag till preliminära budgetramar 2017-
2019 och beredde ärendet till fullmäktige, gav kommunstyrelsen nämnderna i 
uppdrag att senast 22 september 2016 inkomma med yttrande enligt anvisning 
till kommunstyrelsens budgetberedning. 
 
MBL-förhandling enligt § 19 har ägt rum den 14 oktober 2016 och förhandling 
enligt § 11 den 21 oktober 2016. 
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 31 oktober 2016, § 243. 
Kommunstyrelsen beslutade då att ge ekonomienheten i uppdrag att justera 
kommunbidragen inför kommunfullmäktiges sammanträde vilket 
ekonomienheten har gjort. 
 
Ekonomichefen är föredragande och visar blandat grafer på kommunens 
befolkningsförändringar, skatteunderlag, volymutökningar i budgeten enligt 
tidigare beslut i år, resultatutvecklingen 2009-2016 samt viktiga förutsättningar i 
budgeten 2017-2019. 

 

Handlingar i ärendet 
Arbetsordning för kommunfullmäktige den 30 november 2016. 
Kommunstyrelsens beslut § 243, 2016. 
Förslag till investeringsbudget för 2017 samt investeringsplan 2018-2019. 
Förslag till mål per nämnd - budget 2017 ram 2018-2019. 
Förslag till driftsbudget/kommunbidrag för 2017-2019 för kommunfullmäktige. 
MBL § 19 protokoll, daterat 14 oktober 2016. 
MBL § 11 protokoll, daterat 21 oktober 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 48, 2016, med bilagor. 
Teknisk nämnds beslut § 92, 2016. 
Utbildningsnämndens beslut § 101, 2016. 
Socialnämndens beslut § 78, 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52, 2016. 
Bygg- och miljönämndens yttrande § 117, 2016. 
Kommunstyrelsens beslut § 196, 2016. 
Sverigedemokraternas förslag, daterat 18 oktober 2016. 
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Socialdemokraternas förslag - underlag inför kommunstyrelsens 
budgetberedning den 12 oktober 2016. 
Alliansens förslag - underlag inför kommunstyrelsens budgetberedning  
den 12 oktober 2016. 
Protokoll från kommunstyrelsens budgetberedning den 12 oktober 2016 
inklusive fördelning av kostnader för GIS-tjänst. 
  

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 

 


