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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 14 december 2017 kl 19:00-19:25 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Birgitta Delring och Ambjörn Hardenstedt 

Justeringens plats och datum Kanslienheten, kommunhuset, 2017-12-18 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 165-176 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Birgitta Delring                                                   Ambjörn Hardenstedt  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-12-14 

Anslaget sätts upp 2017-12-19 Anslaget till och med 2018-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Therése Winqvist  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Göran Jepsson (M), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 1:e vice ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Patrik Persson (SD) 
Dan Nilsson (M) 
Leif Göthed (S) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Lars Lundgren (MP) 
Sven Beckman (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
Carin Falck (BP) 
Torbjörn Sköld (S) 
Erika Jepsson (M) 
Therese Wallin (MP) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Jörgen Persson (V) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Bengt Jönsson (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Peter Nordström (SD), tjg ersättare för Henrik Johansson (SD) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för Gunilla Nordgren (M) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Karl-Erik Evgård (S), tjg ersättare för Heléne Hardenstedt (S) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Ulf Löfgren (SD), tjg ersättare för Ronny Johnsson (SD) 
Sara Ripa (C), tjg ersättare för Eva Magnusson (C) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Bo Becking (BP) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Madeleine Nilsson (L) 
 

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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Ärendelista 
§ 165 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 
§ 166 

Svar på medborgarförslag om naturområdet inklusive Bantisteln och 
Dödisgropen i Bara ska bli ett naturminnesområde ............................................. 6 

§ 167 
Svar på medborgarförslag om översyn av hyressättningar på 
demensboenden ................................................................................................. 8 

§ 168 
Justering av antagen politisk process för kriminalvårdsanläggningens 
lokalisering ........................................................................................................ 10 

§ 169 
Ekonomisk rapport för januari-oktober 2017 för Svedala kommun .................... 12 

§ 170 
Justering budget 2017 av reinvesterings- och investeringsprojekt för 
vatten- och avloppsverksamheten ..................................................................... 14 

§ 171 
Förslag på ändring av reglemente för bygg- och miljönämnden ........................ 16 

§ 172 
Anmälan av motion om att förstärka belysningen vid övergångsstället 
vid Matöppet i Klågerup .................................................................................... 18 

§ 173 
Valärenden ....................................................................................................... 19 

§ 174 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 20 

§ 175 
Anmälan av motion om att Svedalahem/Svedab ska inköpa 
fastigheter i Bara från PEAB/Volito .................................................................... 21 

§ 176 
Anmälan av motion om upprustning och renovering av Svedala 
Folkets hus lokaler ............................................................................................ 22 
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§ 165  

Ändring av dagordningen 
Dnr 40002  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att två nytillkomna ärenden "Anmälan av motion om att 
Svedalahem/Svedab ska inköpa fastigheter i Bara från PEAB/Volito" och 
"Anmälan av motion om upprustning och renovering av Svedala Folkets hus 
lokaler" behandlas som ärende 12 och 13.  
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§ 166  

Svar på medborgarförslag om naturområdet 
inklusive Bantisteln och Dödisgropen i Bara ska 
bli ett naturminnesområde 
Dnr 2017-000016  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att medborgarförslaget ska anses besvarat i och med kommunstyrelsens och 
bygg- och miljönämndens beslut att uppdra åt teknisk nämnd att även inbegripa 
dödisgropen i pågående utredning om att bilda naturreservat för att skydda 
bantisteln.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att det så kallade naturområdet inklusive Bantisteln 
och Dödisgropen i Bara ska bli ett naturminnesområde.  
  

Bygg- och miljönämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att 
ge teknisk nämnd i uppdrag att även ta med dödisgropen i sin utredning om att 
bilda naturreservat för att skydda bantisteln. Som skäl för detta anges att det i 
dödisgropen finns fridlysta salamandrar och grodor. Bygg- och miljönämnden 
bedömer det därför som rimligt att även dödisgropen ingår i utredning om 
bildande av naturreservat. Då teknisk nämnd redan har ett uppdrag om 
utredning av naturreservat för bantisteln anser bygg- och miljönämnden att 
utredningen om dödisgropen även bör vara en del i den utredningen.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag, 
det vill säga att ge teknisk nämnd att även ta med dödisgropen i pågående 
utredning om att bilda naturreservat för att skydda bantisteln. Kommunstyrelsen 
beslutade även att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
ska anses besvarat i och med kommunstyrelsens och bygg- och 
miljönämndens beslut att uppdra åt teknisk nämnd att även inbegripa 
dödisgropen i pågående utredning om att bilda naturreservat för att skydda 
bantisteln. 

 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 274. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2017-10-12, § 164. 
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Tjänsteskrivelse av miljöinspektör om dödisgropen, daterad 2017-10-03. 
Medborgarförslag om naturområdet inklusive Bantisteln och Dödisgropen i Bara 
ska bli ett naturminnesområde, inkommet 2017-01-13.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Bygg- och miljönämnden 
Teknisk nämnd 
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§ 167  

Svar på medborgarförslag om översyn av 
hyressättningar på demensboenden 
Dnr 2017-000209  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse att medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad som 
redovisats i verksamhetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-12.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att boende på särskilda boenden i kommunen ska 
få ett kvadratmeterpris som hyra oavsett var i kommunen som den boende 
anvisats plats. Till hyran kan eventuellt ett rimligt tillägg göras för något som 
inte alla boende på särskilda boenden i kommunen har.  

 

Förslagsställaren anför att hyrorna för lägenheterna på de olika boendena i 
kommunen skiljer sig mycket och att denna skillnad inte alltid är kopplad till 
lägenhetens storlek. Förslagsställaren önskar därför att kommunen gör en 
översyn av hyrorna och att dessa istället skulle kunna utgå efter antal 
kvadratmeter.  

 
Socialnämnden har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
verksamhetscontrollerns redogörelse i tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12. 
Verksamhetscontroller för Vård och omsorg anför i sitt yttrande att Vård och 
omsorg inte anser att den modell för hyressättning som föreslås i 
medborgarförslaget ska införas. Som skäl för detta anges följande. Hyrorna i 
socialnämndens särskilda boende ska fastställas till ett skäligt belopp med 
hänsyn till lägenhetens bruksvärde. Det som påverkar bruksvärdet är bland 
annat storlek, modernitetsgrad, planlösning, standard men också sådant som 
förmåner knutna till lägenheten i form av gemensamhetslokaler och 
förvaringsutrymme. Också faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i 
stort och närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet. Samtliga på 
bruksvärdet inverkande faktorer ska bedömas objektivt och utan avseende på 
den enskilde hyresgästens behov. Detta är alternativet som vård och omsorg 
förespråkar. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 275. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-10-23, § 106. 
Tjänsteskrivelse av verksamhetscontroller, daterad 2017-10-12. 
Medborgarförslag om översyn av hyressättningar på demensboenden, 
inkommet 2017-06-22.  
      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
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§ 168  

Justering av antagen politisk process för 
kriminalvårdsanläggningens lokalisering 
Dnr 2016-000398  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att justera den politiska processen avseende lokaliseringsstudie för etablering 
av kriminalvårdsanläggning syd, i enlighet med teknisk chefs tjänsteskrivelse, 
samt  

 

att uppdra åt kommunikationschefen att justera kommunikationsplanen i 
projektet utifrån justeringen av den politiska processen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kriminalvården har påbörjat planeringen av en ny, modern 
kriminalvårdsanläggning som ska placeras i Södra Sverige. Svedala kommun 
och Kriminalvården region syd har, efter beslut i kommunfullmäktige den  21 
juni 2017, § 98, ingått ett samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för 
etablering av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun. I samma ärende 
fanns också med ett förslag till hur den politiska processen skulle se ut kopplat 
till lokaliseringsstudien, daterad 31 maj 2017. 
 

Efterhand som arbetet fortskrider har det blivit nödvändigt att justera den 
ursprungliga politiska processen. Det finns därför förslag på justering av 
antagen Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för 
Kriminalvårdsanstalt syd, daterad 25 oktober 2017. Enligt förslaget är 
ambitionen att lokaliseringsstudien ska kunna ingå som en bilaga till 
utställandet av ny översiktsplan och att kommunfullmäktige därefter ska förorda 
ett förslag på lokalisering av kriminalvårdsanläggning vid antagandet av 
översiktsplanen.   

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera den politiska 
processen avseende lokaliseringsstudie för etablering av 
kriminalvårdsanläggning syd, samt att uppdra åt kommunikationschefen att 
justera kommunikationsplanen i projektet utifrån justeringen av den politiska 
processen.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 262. 
Förslag till justering av antagen Politisk process för hantering av 
lokaliseringsstudien för ”Kriminalvårdsanstalt syd”, daterad 2017-10-25. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 2017-11-07.  
Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för ”Kriminalvårdsanstalt 
syd”, daterad 2017- 05-31. 
Samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie.  

      
      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Kommunikationschefen 
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§ 169  

Ekonomisk rapport för januari-oktober 2017 för 
Svedala kommun  
Dnr 2017-000159  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för Svedala 
kommun.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen har upprättat förslag på ekonomisk rapport för Svedala 
kommun för perioden januari - oktober 2017. 

 
Kommunens resultat per siste oktober 2017 visar ett positivt utfall på drygt 32 
mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 29 mnkr, jämfört med budgeten 
på 20 mnkr och prognosen efter augusti månad, 22 mnkr. 
 

Nämnderna visar enligt ekonomienheten bra budgetföljsamhet. Nämnderna 
prognosticerar totalt ett överskott på 2,8 mnkr som består av positiva avvikelser 
vad gäller kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur-och 
fritidsnämnden. Teknisk nämnds skattefinansierade verksamhet uppvisar liten 
negativ avvikelse medan avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett planerat 
underskott. 
 

Ekonomienheten konstaterar att budgetdisciplinen är god och att nämndernas 
verksamhet ryms inom beslutad budgetram. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för Svedala 
kommun. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 263. 
Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för Svedala kommun, daterad 2017-
11-17.  
      

      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Revisionen 
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§ 170  

Justering budget 2017 av reinvesterings- och 
investeringsprojekt för vatten- och 
avloppsverksamheten 
Dnr 2017-000371  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omfördela VA-enhetens investeringsbudget 2017 genom: 
 

1) att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I 847 Pump- och 
tryckstegringsstationer med 800 tkr till totalt 7200 tkr, 

 

2) att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I861 Renovering av 
vattenledningar med 400 tkr till 2400 tkr, 

 

3) att minska budgeten för investeringsprojektet I811 Säkerhet på 
vattenanläggningar med 800 tkr till 200 tkr, 

 

4) att minska reinvesteringsprojektet I866 Byggnader VA 400 tkr till 1100 
tkr.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har framlagt förslag om att omfördela VA-enhetens 
investeringsbudget 2017.  

 

VA-enheten föreslår en omfördelning av 1, 2 mkr inom VA-enhetens 
investeringsram för 2017. Omfördelningen är till följd av fördyrade 
reinvesteringsprojekt på pumpstationer och vattenledningar i samband med 
utbyggnadsprojekt. Omfördelningen innebär att medel för säkerhetsarbetet på 
vattenanläggningar vilket bland annat medför att vattenkiosk uteblir och 
projektet får tas upp i budget 2019, samt att omläggning av tak på vattenverket 
får skjutas till 2018. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omfördela VA-
enhetens investeringsbudget 2017 genom: 
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1) att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I 847 Pump- och 
tryckstegringsstationer med 800 tkr till totalt 7200 tkr, 2) att öka budgeten för 
reinvesteringsprojektet I861 Renovering av vattenledningar med 400 tkr till 
2400 tkr, 3) att minska budgeten för investeringsprojektet I811 Säkerhet på 
vattenanläggningar med 800 tkr till 200 tkr, 4) att minska reinvesteringsprojektet 
I866 Byggnader VA 400 tkr till 1100 tkr. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 264. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-11-17. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-11-07, § 161. 
Tjänsteskrivelse av VA-chef, daterad 2017-10-25.  

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 171  

Förslag på ändring av reglemente för bygg- och 
miljönämnden 
Dnr 2017-000347  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslaget till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden, att gälla 
från och med den 1 januari 2018.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2017 gäller lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Enligt 26 § denna lag ska kommunen ansvara för den 
omedelbara tillsynen över att lagen och föreskrifter som är meddelade med stöd 
av lagen följs. Som ett led i detta ska kommunen bland annat hantera anmälan 
om försäljning och egenkontroll av den som bedriver försäljning. 
Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till vilken nämnd som ska ansvara för 
de uppgifter som vilar på kommunen enligt lagen.  

 
Bygg- och miljönämnden har föreslagit att uppgifterna ska åläggas bygg- och 
miljönämnden då den även hanterar myndighetsutövning enligt tobakslagen 
samt tillsyn enligt bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken. Bygg- och 
miljönämnden föreslår därför att reglementet för nämnden ändras så att 
uppgifterna enligt den nya lagen framgår.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden, att gälla från och med den 1 
januari 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 273. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2017-11-15. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2017-10-12, § 166. 
Förslag till revidering av bygg- och miljönämndens reglemente. 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
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Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
 
 



 

 

18(22) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-12-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 172  

Anmälan av motion om att förstärka belysningen 
vid övergångsstället vid Matöppet i Klågerup 
Dnr 2017-000386  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Jesper Sennertoft (S) och Björn Jönsson (S) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde lämnat in en motion i vilken de yrkar att teknisk nämnd ska få i 
uppdrag att utreda möjligheten att förstärka belysningen vid övergångsstället 
vid Matöppet i Klågerup.  
 

Motionärerna anför att övergångsstället är undermåligt belyst och att 
kommunens medborgare måste värnas genom att få en tillfredsställande 
belysning där, oavsett om Trafikverket äger vägen. 

  

Handlingar i ärendet 
Motion om att förstärka belysningen vid övergångsstället vid matöppet i 
Klågerup 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 173  

Valärenden 
Dnr 2017-000389  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Torsten Paulcéns (BP) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
teknisk nämnd, samt 

 

att utse Jan-Olof Nilsson (BP) till ersättare i teknisk nämnd, efter Torsten 
Paulcén (BP), från den 1 januari 2018 för tiden fram till den 31 december 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde har Torsten Paulcén (BP) inkommit med 
avsägelse av uppdraget som ersättare i teknisk nämnd från och med den 1 
januari 2018.  

 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för Barapartiets förslag 
till ny ersättare i teknisk nämnd. 
  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i teknisk nämnd, inkommen den 28 
november 2017.  

      
      

Beslut skickas till 
Torsten Paulcén 
Jan-Olof Nilsson 
Teknisk nämnd 
Troman  
Ciceron 
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§ 174  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2017-000391  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande meddelanden och skrivelse inkommit.  

 

- Kommunstyrelsens beslut den 27 november 2017, § 265, att anta 
föreslagen uppdragsbeskrivning för kommundirektören.  

- Uppdragsbeskrivning för kommundirektören. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 265. 
Uppdragsbeskrivning för kommundirektören.  
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§ 175  

Anmälan av motion om att Svedalahem/Svedab 
ska inköpa fastigheter i Bara från PEAB/Volito 
Dnr 2017-000403  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Delring och Carin Falck, Barapartiet, har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska ålägga Svedalahem 
eller Svedab att köpa in följande fastigheter i Bara. 

 
- Kuben med tillhörande parkering.  

- Centrumfastigheten med tillhörande parkering. 

- Biblioteket/trygghetsboendet. 
- De ännu ej bebyggda tomter som ingår i exploateringsområdet Bara Centrum.  

 
Som skäl för detta anför motionärerna i huvudsak att Svedala kommun måste 
ha rådighet över fastigheterna för att kunna styra samhällsutvecklingen på 
orten. 
  

Handlingar i ärendet 
Motion om att Svedalahem/Svedab ska inköpa fastigheter i Bara från 
PEAB/Volito, daterad 2017-12-11.  
      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Exploateringsingenjör 
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§ 176  

Anmälan av motion om upprustning och 
renovering av Svedala Folkets hus lokaler 
Dnr 2017-000404  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, Hellen Boij Ljungdell och Björn Jönsson, 
Socialdemokraterna, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
upprustning och renovering av Svedala Folkets hus lokaler.  
 
Motionärerna yrkar att det ska göras en översyn och presentation av förslag på 
hur de allmänna samlingslokalerna i Folkets hus kan förbättras och anpassas 
enligt dagens krav på mötes- och aktivitetslokaler för föreningslivet och andra 
grupper samt att kommunen ska avsätta medel i kommande budgetar för 
renovering och upprustning av Folkets hus lokaler. 
  

Handlingar i ärendet 
Motion om upprustning och renovering av Svedala Folkets hus lokaler, daterad 
2017-12-11.  

      
      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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