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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 14 december 2016 kl 19:00–19.50 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Bo Becking (BP) och Ambjörn Hardenstedt (S) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Svedala, 2016-12-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 153-172  

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Bo Becking                                                           Ambjörn Hardenstedt  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

Anslaget sätts upp 2016-12-20 Anslaget till och med 2017-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten 
 

Underskrift 
  

 Therese Winqvist  
 Utdragsbestyrkande  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

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) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Daniel Pedersen (M), §§ 162-172 
Henrik Johansson (SD) 
Leif Göthed (S) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Anette Jelvemark Nordqvist (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Joakim Andersson (M) 
Lars Lundgren (MP) 
Sven Beckman (SD) 
Patrik Kosowski (M) 
Per Olof Lindgren (L) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Erika Jepsson (M) 
Therese Wallin (MP) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
Peter Andrén (SD) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S), tjänstgörande ersättare för J Sennertoft (S) 
Dan Nilsson (M), tjänstgörande ersättare för G Nordgren (M) 
Lars Nordberg (M), tjänstgörande ersättare för D Pedersen (M) §§ 153-161 
Bo Becking (BP), tjänstgörande ersättare för C Falck (BP) 
Peter Nordström (SD), tjänstgörande ersättare för G Landström (SD) 
Christer Åkesson (L), tjänstgörande ersättare för S Svärdebrandt (L) 
Ulf Löfgren (SD), tjänstgörande ersättare för P Persson (SD) 
Jan Holmerup (M), tjänstgörande ersättare för R Lindberg (M) 
 

 
Ersättare  
Valentin Jovanovic (S) 
Håkan Mohlin (M) 
Lars Nordberg (M), §§ 161-172 
Anne Jönsson (M) 
Gustaf Törnqvist (V) 

 
Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Teresa Fridell, kanslichef 
Tim Kalisnik, IT-tekniker 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 153 

Ändring av dagordning ........................................................................................ 6 
§ 154 

Svar på medborgarförslag om att anlägga grusad gångväg längs med 
Malmövägen i Bara samt markering av övergångsställe vid 
busshållplatsen ................................................................................................... 7 

§ 155 
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Roslättvägen 
(mellan Hyltarpsvägen och E65:an) .................................................................... 9 

§ 156 
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Vismarlövsvägen ................. 10 

§ 157 
Svar på medborgarförslag om kombinerad cykel- och gångväg längs 
Toftavägen ........................................................................................................ 11 

§ 158 
Anmälan om medborgarförslag om att en genomgång görs för att 
kunna få status på barns och  ungdomars utemiljö på skolor, förskolor 
och paviljonger .................................................................................................. 12 

§ 159 
Förslag till regler om bidrag till enskilda vägar ................................................... 13 

§ 160 
Förslag till föreskrifter om renhållning av gångbana med mera ......................... 14 

§ 161 
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala 
kommun ............................................................................................................ 15 

§ 162 
Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun ............... 16 

§ 163 
Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag ......................... 18 

§ 164 
Utökning av budget Säkerhet på vattenanläggning 2016 .................................. 20 

§ 165 
Resultatöverföring vid över- och underskott ...................................................... 21 

§ 166 
Avsägelse av alla förtroendeuppdrag  inom Svedala kommun .......................... 23 

§ 167 
Utseende av gode män enligt fastighetsbildningslagen ..................................... 25 

§ 168 
Avsägelse av alla förtroendeuppdrag  inom Svedala kommun .......................... 27 

§ 169 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden .................................................................................................. 29 

§ 170 
Valärenden ....................................................................................................... 30 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 171 
Anmälan av motion om Svedala kommuns bygder i balans............................... 31 

§ 172 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 32 



 

 

6(32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 153  

Ändring av dagordning 
Dnr 36340  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

i enlighet med ordförandens förslag.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att tre nytillkomna ärenden, "Anmälan av 
medborgarförslag om att en genomgång görs för att kunna få status på barns 
och ungdomars utemiljö på skolor, förskolor och paviljonger", "Avsägelse av 
förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden" samt "Anmälan av 
motion om Svedala kommuns bygder i balans" behandlas som ärende 6, 17 
och 19. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 154  

Svar på medborgarförslag om att anlägga grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara samt 
markering av övergångsställe vid busshållplatsen 
Dnr 2015-000064  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att delvis bifalla medborgarförslaget om att anlägga grusad gångväg längs med 
Malmövägen i Bara samt markering av övergångsställe vid busshållplatsen: 

 

* medborgarförslaget anses bifallet gällande gångvägen då föreslagen sträcka 
läggs till i antagen cykelvägsplan, och  

 
* medborgarförslaget anses besvarat gällande förslaget om att ordna ett 
övergångsställe vid busshållplatsen med hänvisning till olycksrisk och falsk 
trygghet vid övergångsställe.  
  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska låta anlägga en grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara och att kommunen ska ordna ett 
övergångsställe vid busshållplatsen vid Spångholmsvägen.  
 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2015, § 46, att överlämna 
medborgarförslaget till teknisk nämnd för yttrande. Teknisk nämnd framlade 
förslag till kommunfullmäktige den 12 maj 2016, § 53, att besluta anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till teknisk nämnds yttrande och 
Trafikverkets svar. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till teknisk nämnd 
med bland annat frågan hur medborgarförslaget kan anses besvarat innan man 
inhämtat synpunkterna i Trafikverkets svar, dit man skickat förfrågan.  

 

Teknisk nämnd har nu åter berett ärendet och föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att bifalla medborgarförslaget gällande gångvägen då föreslagen 
sträcka läggs till i antagen cykelvägsplan, men att förslaget om att ordna ett 
övergångsställe vid busshållplatsen ska anses vara besvarat med hänvisning till 
olycksrisk och falsk trygghet vid övergångsställe.  

 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 257.   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 257, 2016. 
Teknisk nämnds § 102, 2016. 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchefen, daterad 11 oktober 2016. 
Kommunstyrelsens beslut § 155, 2016. 
Medborgarförslag, inkommet den 19 februari 2015.  

   

Beslut skickas till 
Förslagsställaren. 
Teknisk nämnd.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 155  

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Roslättvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an) 
Dnr 2016-000342  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gjorts under senare år samt till den nyligen 
gjorda hastighetsmätningen på Roslättsvägen som visade på låga acceptabla 
hastigheter.  

 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som inkom den 26 augusti 2016 föreslås att hastigheten 
på Roslättsvägen ska sänkas från 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i 
timmen. Förslagsställaren anför att en sådan sänkning skulle leda till såväl 
säkrare trafik som minskat koldioxidutsläpp.  
 

Teknisk nämnd framlägger förslag till beslut till kommunfullmäktige om att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. Kommunstyrelsen har berett ärendet 
den 21 november 2016, § 260.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 260, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 101, 2016. 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 30 september 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut § 100, 2016.  
Medborgarförslag, inkommet den 26 augusti 2016.  

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren. 
Teknisk nämnd.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 156  

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Vismarlövsvägen  
Dnr 2016-000345  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är 
länsstyrelsen som beslutar om trafikföreskrifter för Vismarlövsvägen 
 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som inkom den 30 augusti 2016 föreslås att hastigheten 
på Vismarlövsvägen ska sänkas från 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i 
timmen. Förslagsställaren anför att bilarna utanför hennes hus kör väldigt 
snabbt.  

Gatu- och parkchefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 

 
Teknisk nämnd har lagt fram förslag till beslut till kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till att det är 
länsstyrelsen som beslutar om trafikföreskrifter för aktuell väg. 

 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 261.  
 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 261, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 99, 2016. 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefen, daterad 27 september 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2016. 
Medborgarförslag, inkommet den 24 augusti 2016.  
 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren. 
Teknisk nämnd.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 157  

Svar på medborgarförslag om kombinerad cykel- 
och gångväg längs Toftavägen 
Dnr 2016-000357  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till antagen cykelplan i 
investeringsbudgeten för sträckan mellan Tofta vårdboende och Solskensgatan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som inkom den 13 september 2016 föreslås att det ska 
anläggas en kombinerad cykel- och gångväg längs Toftavägen, mellan 
Bjeretsvägen och Solskensgatan för att öka säkerheten för cykel och 
gångtrafikanter.  

 
Teknisk nämnd har berett ärendet och föreslagit kommunfullmäktige att besluta 
att bifalla medborgarförslaget. När teknisk nämnd fattade beslut om att föreslå 
fullmäktige bifalla medborgarförslaget fattade nämnden också beslut om att 
sträckan från Solskensgatan till Bjeretsvägen målas med vägrenar på bägge 
sidor av Toftavägen.  
 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 262.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 262, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 100, 2016. 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefen, daterad 30 september 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut § 102, 2016. 
Medborgarförslag, inkommet den 13 september 2016.  

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren. 
Teknisk nämnd.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 158  

Anmälan om medborgarförslag om att en 
genomgång görs för att kunna få status på barns 
och  ungdomars utemiljö på skolor, förskolor och 
paviljonger 
Dnr 2016-000477  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 13 december 2016 föreslås att kommunen 
ska göra en genomgång för att kunna få status på barns och ungdomars 
utemiljö på skolor, förskolor och paviljonger. Förslagsställaren anför att 
genomgången bör resultera i en åtgärdsplan med fastställda slutdatum.  

 

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag inkommet den 13 december 2016.  

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren. 
Utbildningsnämnden. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 159  

Förslag till regler om bidrag till enskilda vägar 
Dnr 2016-000432  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta justerat förslag till Regler för bidrag till enskilda vägar, att gälla från och 
med den 1 januari 2017.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag på revidering av föreskriften "Regler om 
bidrag till enskilda vägar", nr 3:07 i Svedalas kommuns författningssamling.  
 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 253.  
 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 253, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 111, 2016. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad den 5 oktober 2016. 
Förslag till justerade Regler om bidrag till enskilda vägar, Ffs 3:07.  

 
Beslut skickas till 
Författningssamlingen. 
Teknisk nämnd. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 160  

Förslag till föreskrifter om renhållning av 
gångbana med mera 
Dnr 2016-000431  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta ny föreskrift om renhållning av gångbana med mera, att gälla från och 
med den 1 januari 2017, samt 
 

att från och med den 1 januari 2017 upphäva föreskriften Åläggande om 
gångbanerenhållning, antagen den 13 december 1995.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag att till Föreskrift om renhållning av 
gångbana med mera. I förslaget har bland annat flera lagrum ändrats för att 
stämma överens med aktuell lagstiftning. Vidare har förtydliganden gjorts 
gällande olika skyldigheters omfattning. 

 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 252.  

 
Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 252, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 112, 2016. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 4 oktober 2016. 
Förslag på ny föreskrift om renhållning av gångbana med mera (Ffs 1:33).  

 

Beslut skickas till 
Författningssamlingen. 
Länsstyrelsen Skåne. 
Teknisk nämnd.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
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§ 161  

Förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Svedala kommun 
Dnr 2016-000433  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta justerat förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala 
kommun, att gälla från och med den 1 januari 2017.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag på reviderade Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln i Svedala kommun (nr 1:12 i Svedalas kommuns 
författningssamling) vilka kommunfullmäktige föreslås anta. Teknisk chef 
redogör i tjänsteskrivelse för vilka ändringar som företagits i föreskriften. De 
föreslagna ändringarna är av mindre karaktär såsom uppdatering av aktuella 
försäljningsplatser för torghandel och revidering av §§ 6 och 8 så att de 
överensstämmer med gällande lagstiftning. 

 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 254.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 254, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 110, 2016. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 5 oktober 2016. 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala 
kommun, Ffs 1:12.  

 

Beslut skickas till 
Författningssamlingen. 
Länsstyrelsen Skåne. 
Kommerskollegium. 
Teknisk nämnd. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
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§ 162  

Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Svedala kommun 
Dnr 2016-000434  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet till teknisk nämnd för en vidare översyn av 
bestämmelserna i ordningsföreskrifterna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har den 11 oktober 2016, § 109, beslutat att anta förslag på 
reviderade lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun (Ffs 1:01) och att 
delge kommunfullmäktige detta beslut.  
 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommunerna meddela föreskrifter för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Enligt Sveriges 
Kommuners och Landstings cirkulär nr 1995:41 är det kommunfullmäktige som 
ska besluta om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter. Kanslienheten 
gör därför bedömningen att teknisk nämnds förslag till reviderade lokala 
ordningsföreskrifter ska antas av kommunfullmäktige. Beslutet ska sedan 
anmälas till länsstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 255, och 
beslutat förslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderade lokala 
ordningsföreskrifter och att anmäla detta till länsstyrelsen.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, § 255, 2016.  
Teknisk nämnds beslut § 109, 2016. 
Författningssamling 1:01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
Tjänsteskrivelse om förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterad 4 
oktober 2016.  

 

Yrkanden 
Johanna Ersborg (MP) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
Per-Olof Lindgren (L) och Birgitta Delring (BP), att ärendet ska återremitteras till 
teknisk nämnd för en vidare översyn av bestämmelserna i 
ordningsföreskrifterna.  



 

 

17(32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsgång 
 Ordföranden ställer Johanna Ersborgs (MP) med flera återremissyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Johanna Ersborgs (MP) yrkande.     
 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd.  
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§ 163  

Införande av e-förslag samt avskaffande av 
medborgarförslag 
Dnr 2016-000415  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på alternativ till 
medborgarförslag. Alternativet ska vara webbaserat och bör innehålla riktlinjer 
för hantering av förslagen, kommunikation med förslagsställarna och 
återkoppling av förslagen till förslagsställarna och allmänheten.  

 
att möjligheten att lämna medborgarförslag ska kvarstå till dess 
kommunfullmäktige beslutar annat.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag infördes i kommunallagen 2002 med syftet att minska 
avståndet mellan väljare och valda. I Svedala kommun har möjligheten att 
lämna medborgarförslag funnits sedan 2003. Sedan införandet av rätten att 
lämna medborgarförslag har det till och med den 1 november 2016 inkommit 
265 medborgarförslag till kommunen. Inkomna medborgarförslag har främst rört 
frågor kring gata, trafik och park. 
 

2014 års demokratiutredning och flera andra kommuner har utvärderat 
medborgarförslaginstitutet och funnit att det inte uppfyllt det syfte som avsågs 
vid införandet i kommunallagen, det vill säga att minska det upplevda avståndet 
mellan medborgare och folkvalda. Handläggningen av medborgarförslagen är 
därtill mycket formaliserad, administrativt belastande och upplevs ofta som stel. 
Kanslienheten föreslår därför att kommunfullmäktige ska ge kanslienheten och 
IT-enheten i uppdrag att ta fram ett webbaserat alternativ till 
medborgarförslagen.  
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 256.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 256, 2016. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 31 oktober 2016.  
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med den ändringen att uppdraget ges till kommunstyrelsen istället för till 
kanslienheten och IT-enheten.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande.  

 

Beslut skickas till 
IT-enheten. 
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§ 164  

Utökning av budget Säkerhet på vattenanläggning 
2016 
Dnr 2016-000413  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att öka budgeten för projekt I811 Säkerhet vattenanläggning med 800 tkr till 
totalt 2 100 tkr för år 2016, samt 
 

att minska budgeten för projekt 1828 Oförutsedda VA-investeringar tfa 
exploatering med 800 tkr till 1 200 tkr för år 2016.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag att kommunfullmäktige godkänner ändringar 
i projektbudgeten för de projekt som VA-chefen redogör för sin tjänsteskrivelse 
för de åtgärder på Svedalas för detta vattenverk som företagits för att 
säkerställa leveranssäkerheten. Åtgärderna är till stor del utförda, men en del 
arbeten kvarstår samt slutbesiktning. Åtgärderna medför förändringar i de olika 
projektens budget och VA-chefen redogör för detta samt förtydligar att årets 
totalbudget för VA-enheten inte kommer att utökas.  

 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2016, § 251.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 251, 2016. 
Teknisk nämnds beslut § 106, 2016. 
Tjänsteskrivelse av VA-chefen, daterad 3 oktober 2016.  

 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd. 
Ekonomienheten. 
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§ 165  

Resultatöverföring vid över- och underskott 
Dnr 2016-000452  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att erbjuda resultatöverföring av årets över- och underskott i samband med 
bokslut 2016 om ekonomiska förutsättningar finns, samt  

 

att kommunstyrelsen ska ge ekonomienheten i uppdrag att omarbeta 
regelverket för resultatöverföring och anpassa det till samtliga verksamheter. 
Beslut om antagande regelverket ska sedan fattas av kommunfullmäktige.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med utvärderingen av resultatöverföringen för utbildningsnämndens 
verksamheter diskuterade budgetberedningen en eventuell utökning av 
resultatöverföring till andra nämnden och verksamheter. Budgetberedningen 
anser att de positiva effekterna är så pass stora att rutinen kan med fördel 
tillämpas för andra verksamheter.  
 
Ekonomienheten framlägger därför förslag på ett erbjudande till varje nämnd 
om att, vid behov, kunna överföra nämndens överskott eller underskott till nästa 
budgetår. 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning och kommunstyrelsen har berett ärendet 
den 14 november 2016, respektive den 21 november 2016, § 259. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att - förutsättning av att 
kommunfullmäktige fattar föreslaget beslut - uppdra åt ekonomienheten att 
omarbeta regelverket för resultatöverförning och anpassa det till samtliga 
verksamheter i kommunen.  

 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 259, 2016. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 14 november 2016. 
Rutiner vid över- och underskott inom utbildningsnämndens verksamhet,  
bilaga 1. 
Utvärdering av resultatöverföring över årsskiftet för utbildningsnämndens 
verksamheter, bilaga 2.  
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Daniel Pedersen (M), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen 
ska ge ekonomienheten i uppdrag att omarbeta regelverket för 
resultatöverföring och anpassa det till samtliga verksamheter. Beslut om 
antagande av regelverket ska sedan fattas av kommunfullmäktige.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Ambjörrn Hardenstedts (S) med fleras yrkande.  

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder. 
Ekonomienheten. 
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§ 166  

Avsägelse av alla förtroendeuppdrag  inom 
Svedala kommun 
Dnr 2016-000457  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att bevilja avsägelsen,  
 
att utse Kristoffer Linné (L) till ledamot i utbildningsnämnden, efter Sebastian 
Svärdebrandt, för tiden fram till den 31 december 2018. 

 
att utse Kristoffer Linné (L) till 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden, efter 
Sebastian Svärdebrandt, för tiden fram till den 31 december 2018. 

 
att valet av ledamot i valberedningen, efter Sebastian Svärdebrandt, för tiden 
fram till den 14 oktober 2018, kvarstår till nästa sammanträde, samt 
 

att anmäla avgången från kommunfullmäktige till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Sebastian Svärdebrandt (L), avsäger sig i skrivelse inkommen den 22 
november 2016 samtliga sina förtroendeuppdrag i Svedala kommun.  
 

Kommunfullmäktige ska med detta välja ny ledamot i utbildningsnämnden, ny 
1:e vice ordförande i utbildningsnämnden samt ny ledamot i valberedningen.  
Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning. 
 
Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 1 december 2016. 
Avsägelse inkommen den 22 november 2016.  

 



 

 

24(32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslut skickas till 
Sebastian Svärdebrandt. 
Kristoffer Linné. 
Länsstyrelsen Skåne.  
Kundservice. 
IT-enheten (Tim Kalisnik) 
Förtroendemannaregistret. 
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§ 167  

Utseende av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 
Dnr 2016-000458  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att utse följande fyra personer till gode män med särskild kunskap om 
jordbruksförhållanden, för tiden fram till den 14 december 2020: 
 

Paul Pettersson (C) 
Per-Olof Lindgren (L) 
Torbjörn Sköld (S) 
Johanna Ersborg (MP) 

 
att valet av den femte gode mannen med särskild kunskap om 
jordbruksförhållanden ska kvarstå till nästa sammanträde.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen ska kommunfullmäktige utse gode 
män. De gode männen utses för fyra år och ska inom kommunen vara valbar till 
nämndeman i tingsrätt. En god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.  Antalet 
gode män som ska utses i varje kommun ska enligt samma lagrum bestämmas 
av länsstyrelsen.  
 

Länsstyrelsen i Skåne har den 2 september 1999 beslutat att Svedala kommun 
ska utse fem gode män med särskild kunskap om jordbruksförhållanden och 
fem gode män med särskild kunskap om tätortsförhållanden. Svedala kommun 
har inte tidigare utsett några gode män enligt fastighetsbildningslagen. Behov 
har nu uppkommit om att utse gode män med särskild kunskap om 
jordbruksförhållanden. 
 

Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 1 december 2016. 
Länsstyrelsens i Skåne beslut den 2 september 1999.  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd (exploateringssamordnaren). 
Lantmäteriet. 
Paul Pettersson. 
Per-Olof Lindgren. 
Torbjörn Sköld.  
Johanna Ersborg.  
Förtroendemannaregistret. 
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§ 168  

Avsägelse av alla förtroendeuppdrag  inom 
Svedala kommun 
Dnr 2016-000459  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja Anette Jelvemark Nordqvists (L) avsägelse,  
 
att anmäla avgången från kommunfullmäktige till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning, 
 
att utse Per-Olof Lindgren (L) till ny ledamot i kommunstyrelsen, efter Anette 
Jelvemark Nordqvist, för tiden fram till den 31 december 2018,  
 
att utse Per-Olof Lindgren (L) till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, efter 
Anette Jelvemark Nordqvist, för tiden fram till den 31 december 2018,  
 

att bevilja Per-Olof Lindgrens (L) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen, samt 
 

att utse Fredrik Kristell (L) till ersättare i kommunstyrelsen, efter Per-Olof 
Lindgren (L), för tiden fram till den 31 december 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Anette Jelvemark Nordqvist (L) har i skrivelse inkommen den 22 november 
2016 avsagt sig samtliga sina uppdrag som förtroendevald i Svedala kommun. 
 

Kommunfullmäktige har därmed att bevilja avsägelsen samt utse ny ledamot 
och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Avsägelsen av uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige ska anmälas till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde meddelar Per-Olof Lindgren (L) att han 
avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 
har därmed även att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Per-Olof 
Lindgren (L).  
 

Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse inkommen den 22 november 2016.  
 

Beslut skickas till 
Anette Jelvemark Nordqvist. 
Per-Olof Lindgren. 
Fredrik Kristell. 
Länsstyrelsen Skåne.  
Kundservice. 
IT-enheten (Tim Kalisnik). 
Förtroendemannaregistret.  
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§ 169  

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden 
Dnr 2016-000475  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja avsägelsen, samt 

 
att valet av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Kristoffer Linné (L), 
kvarstår till nästa sammanträde.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kristoffer Linné (L) har i skrivelse inkommen den 8 december 2016 avsagt sig 
sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse inkommen den 8 december 2016.  
 

Beslut skickas till 
Kristoffer Linné. 
Kultur- och fritidsnämnden. 
Förtroendemannaregistret. 
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§ 170  

Valärenden 
Dnr 36375  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Paul Pettersson (C) till ersättare i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Kristina Larsson, för tiden fram ordinarie bolagsstämma 
2019. 
 
att utse Paul Pettersson (C) till ersättare i styrelsen för Svedala Exploaterings 
AB, efter Kristina Larsson, för tiden fram ordinarie bolagsstämma 2019. 
 

att utse Dan Nilsson (M) till ersättare i socialnämnden, efter Sofia Lindbom, för 
tiden fram till den 31 december 2018.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2016, § 148, att bevilja Kristina 
Larssons (C) avsägelse från uppdragen som ersättare i Bostads AB 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (SVEDAB) styrelser.  

 
Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att valen av ny 
ersättare i Bostads AB Svedalahems och Svedala Exploaterings AB:s 
(SVEDAB) styrelser samt val av ny ersättare i socialnämnden, efter Sofia 
Lindbom, skulle kvarstå till nästa sammanträde. 

 

Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  
 

Beslut skickas till 
Svedalahem. 
Svedab. 
Paul Pettersson. 
Dan Nilsson.  
Förtroendemannaregistret.  
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§ 171  

Anmälan av motion om Svedala kommuns bygder 
i balans 
Dnr 2016-000476  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, socialdemokraterna, Jörgen Persson, vänsterpartiet, och 
Johanna Ersborg, miljöpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion 
om Svedala kommuns bygder i balans.  
 

Motionärerna yrkar i huvudsak att kommunen i ett bygdeprogram ska ta fram ett 
arbetssätt som skapar balans i nyttjandet av resurser mellan bygderna och 
tätorterna i kommunen, att det vid framtagandet av bygdeprogrammet ska tas 
fram mål om rättvisa satsningar mellan kommunens tätorter och övriga 
samhällen och bygder samt att arbetssättet inom bygdeprogrammet ska 
implementeras i kommunens samtliga verksamheter.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om Svedala kommuns bygder i balans, inkommen den 13 december 
2016.  

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen.  
Teknisk nämnd.  
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§ 172  

Meddelande och skrivelser 
Dnr 2016-000424  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden har den 16 november 2016, § 20, beslutat att anta 
reviderat förslag till delegeringsordning.  
 

Handlingar i ärendet 
 Överförmyndarnämndens beslut § 20, 2016.      
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