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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 13 september 2017 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 Ingegerd Eriksson och Ewa Bohlin 

Justeringens plats och datum Kommunhuset den 18 september 2017 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 110-127 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Ingegerd Eriksson                                                         Ewa Bohlin  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-09-13 

Anslaget sätts upp 2017-09-19 Anslaget till och med 2017-10-12 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten 
 

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) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Dan Nilsson (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
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) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Lars Dahmström (SD) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M)  §§ 110-123 
Hasse Bengtsson (SD) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
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Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S) tjg ersättare för Leif Göthed (S) 
Valentin Jovanovic (S) tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Karl-Erik Evgård (S) tjg ersättare för Anders Gsaxner (S) 
Jan Holmerup (M) tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Anne Jönsson (M) tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Ulf Löfgren (SD) tjg ersättare för Peter Andrén (SD) 
Madeleine Nilsson (L) tjg ersättare för Christer Åkersson (L) 
Peter Nordström (SD) tjg ersättare för Bengt Jönsson (SD) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Bo Becking (BP) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Daniel Pamp (L) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Teresa Fridell, kanslichef/sekreterare  
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 
§ 110 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 
§ 111 

Svar på medborgarförslag om upphöjning av marken kring 
bassängerna på Svedalabadet ............................................................................ 6 

§ 112 
Svar på medborgarförslag om att rädda Kulturhuset Flamman ........................... 8 

§ 113 
Svar på medborgarförslag om användningen av Kuben i Bara .......................... 10 

§ 114 
Köpeavtal avseende del av Värby 44:1 för förskola inom Bara Backar .............. 12 

§ 115 
Veidekke Bostads AB; anhållan om att få uppföra ett särskilt boende 
och trygghetslägenheter inom Segestrand ........................................................ 14 

§ 116 
Förslag till VA-avtal Torup ................................................................................. 17 

§ 117 
Revidering av policy mot mutor och andra otillbörliga förmåner ........................ 19 

§ 118 
Ombildning av bolagsstruktur ............................................................................ 20 

§ 119 
Resultatöverföring vid över- och underskott ...................................................... 22 

§ 120 
Överföring av medel från Emilia Perssons stiftelse till socialnämnden 
samt beslut om stiftelsens upphörande ............................................................. 24 

§ 121 
Justering av taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning 
för Svedala Kommuns Räddningstjänst ............................................................ 26 

§ 122 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut ................................................................................................................ 28 

§ 123 
Svar på granskning av LSS-verksamheten i Svedala kommun ......................... 29 

§ 124 
Svar på motion om delvist införande av gågata på Storgatan i 
Svedala ............................................................................................................. 31 

§ 125 
Valärenden ....................................................................................................... 33 

§ 126 
Anmälan av motion om att få till stånd en övergång från 
pendlarparkeringen söder om stationen till stationens perrong .......................... 36 

§ 127 
Anmälan av motion om 3D fastighetsbildning av Svedala 15:11. f.d 
ICA-tomten ........................................................................................................ 37 
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§ 110  

Ändring av dagordningen 
Dnr 38906  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att två nytillkomna ärenden "Anmälan av motion om att få 
till stånd en övergång från pendlarparkeringen söder om stationen till stationens 
perrong" och "Anmälan av motion om 3D fastighetsbildning av Svedala 15:11, 
före detta ICA-tomten" behandlas som ärendena 17 och 18.  
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§ 111  

Svar på medborgarförslag om upphöjning av 
marken kring bassängerna på Svedalabadet 
Dnr 2016-000311  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
anläggningssamordnarens svar och de kostnader och övriga konsekvenser 
som en upphöjning skulle medföra.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 3 augusti 2016 föreslås att marken kring 
bassängerna på Svedalabadet ska höjas upp till samma nivå som bassängerna 
då det enligt förslagsställaren i nuläget är svårt för föräldrar att hålla uppsikt 
över sina badande barn.  

 
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet varvid en 
utredning gjorts av anläggningssamordnaren vid fritidsenheten. 
Anläggningssamordnaren redogör i tjänsteskrivelse för de kostnader och 
konsekvenser som en markhöjning skulle medföra. Kostnader för utfyllnad 
beräknas uppgå till 330 000 kronor samt den aktuella nedåtsluttande ytan fyller 
funktionen som dagvattenmagasin som måste ersättas om man höjer upp 
marken. Kostnaderna för detta är svårberäknad när man inte vet var och hur 
dagvattenmagasinet ska ersättas.  

 

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
anläggningssamordnarens svar och de kostnader och övriga konsekvenser 
som en upphöjning skulle medföra. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 182, 2017.  
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 46, 2017. 
Tjänsteskrivelse om upphöjning av marken kring bassängerna på 
Svedalabadet, daterad 10 maj 2017. 
Medborgarförslag om upphöjning av marken kring bassängerna på 
Svedalabadet, inkommet den 3 augusti 2016.  
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 112  

Svar på medborgarförslag om att rädda 
Kulturhuset Flamman 
Dnr 2016-000406  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till kultur- och 
bibliotekschefens svar om möjligheterna för kulturhuset Flammans framtid.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag inkommet den 17 oktober 2016 vill förslagställanden att 
kulturhuset Flamman ska räddas från förfall. Förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska stödja teaterföreningen Sveamatea vid upprustningen av 
Flamman.  
 

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet varvid en 
utredning gjorts av kultur- och fritidschefen som i en tjänsteskrivelse redogör 
bland annat för kulturhusets Flammans framtid. Kultur- och fritidsnämnden 
betraktar föreningar likvärdigt oavsett inriktning och vill därför särskilt 
uppmuntra kulturföreningars möjlighet att förutom föreningsstöd även söka 
anläggningsstöd för sina lokaler - något som kulturföreningen Sveamatea också 
gjort sedan 2016. När Flamman övergick i Sveamateas ägo angav 
köpekontraktet att priset var anpassat efter lokalens skick och att husets ägare 
åtog sig att stå för samtliga underhållskostnader. Eftersom fastigheten ägs av 
kulturföreningen Sveamatea har styrelsen därför själv befogenheter att fatta 
beslut om dialog med finansiär angående större renoveringar av lokalerna. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
ska anses besvarat med hänvisning till kultur- och bibliotekschefens svar om 
möjligheterna för kulturhuset Flammans framtid. 

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 183, 2017.  
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45, 2017.  
Tjänsteskrivelse om medborgarförslag om att rädda kulturhuset Flamman. 
Medborgarförslag om att rädda Kulturhuset Flamman, inkommet den 17 oktober 
2016.  
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 113  

Svar på medborgarförslag om användningen av 
Kuben i Bara 
Dnr 2016-000428  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse medborgarförslaget besvarat med anläggningssamordnarens svar om 
de aktiviteter som pågår i Kuben, som är en multihall för idrott och kultur som 
hyrs ut för sammankomster.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag inkommet den 29 oktober 2016 ifrågasätter 
förslagsställaren användningen av Kuben i Bara.  
 

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet varvid en 
utredning gjorts av anläggningssamordnaren vid fritidsenheten. 
Anläggningssamordnaren redogör i tjänsteskrivelse för de aktiviteter som pågår 
i multihallen Kuben i Bara och anför att Kubens användningsområde är såväl 
omfattande som brett och differentierat. Den dominerande verksamheten i 
Kuben är skolverksamheten som pågår under skoltid. Övrig dag- och kvällstid 
bedriver olika föreningar av diverse slag sina aktiviteter vars utbud riktar sig till 
miniorer till seniorer. Kommunen bedriver också ungdomsverksamhet där med 
Mötesplatsen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med anläggningssamordnarens svar om de 
aktiviteter som pågår i Kuben, som är en multihall för idrott och kultur som hyrs 
ut för sammankomster. 

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 184, 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 44, 2017. 
Tjänsteskrivelse av anläggningssamordnaren, daterad 10 maj 2017. 
Medborgarförslag om användningen av Kuben i Bara, inkommet den 1 
november 2016.  
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 114  

Köpeavtal avseende del av Värby 44:1 för förskola 
inom Bara Backar 
Dnr 2017-000234  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att SVEDAB ska utöver köpeskillingen erlägga exploateringsersättning med  
4 238 000 kronor och 215 000 kronor för fastighetens andel av kostnaden för att 
upprätta detaljplan för Bara Backar, samt 

 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik framlägger förslag till köpeavtal mellan Svedala kommun och 
Svedala Exploaterings AB (Svedab) enligt vilket kommunen ska överlåta och 
försälja del av fastigheten Svedala Värby 44:1, om cirka 8 614 kvm för en 
överenskommen köpeskilling av 430 700 kronor, och i övrigt på i köpeavtalet 
angivna villkor. 
 

Utöver köpeskillingen tillkommer exploateringsersättning med 4 238 000 kr och 
215 000 kr för fastighetens andel av kostnaden för att upprätta detaljplan för 
Bara Backar. Plankostnaden har förskotterats ur exploateringskalkylen för Bara 
Backar. 
 

Köpeskilling och exploateringsersättning är i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut § 114, 2016, beträffande exploateringsersättningar och markavgifter, 
enligt tabell 2016-04-04, och redovisad exploateringskalkyl. Tomtytan är dock 
cirka 160 kvm mindre än i nämnd tabell beroende på att tabellen är baserad på 
utställningshandlingen och i antagandehandlingen för detaljplanen gjordes en 
justering av tomtytan för förskolan. 

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen som 
berett ärendet föreslår kommunfullmäktige besluta att SVEDAB ska utöver 
köpeskillingen erlägga exploateringsersättning med 4 238 000 kronor och 215 
000 kronor för fastighetens andel av kostnaden för att upprätta detaljplan för 
Bara Backar, samt att godkänna framlagt förslag till köpeavtal.  
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 191, 2017. 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut § 38, 2017. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnaren och teknisk chef, daterad 13 juni 
2017. 
Förslag till köpeavtal. 
Exploateringsersättning, tabell 2016-04-04.  
      

      

Beslut skickas till 
SVEDAB 
Teknisk chef 
Exploateringssamordnare 
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§ 115  

Veidekke Bostads AB; anhållan om att få uppföra 
ett särskilt boende och trygghetslägenheter inom 
Segestrand 
Dnr 2017-000033  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering av vilka 
konsekvenser hemställan kan få för centrumutvecklingen och kommunens egna 
verksamheter.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Veidekke Bostad AB har i skrivelse daterad den 27 januari 2017 anhållit om att 
få uppföra ett särskilt boende med preliminärt 54 bostäder samt 8 
trygghetsbostäder på de fastigheter som omfattas av exploateringsavtal mellan 
Svedala kommun och Veidekke Bostad AB. 

 

Berörda fastigheter är Svedala 1:88 och 1:89. Kommunen är lagfaren ägare till 
fastigheterna. Gällande exploateringsavtal med Veidekke avser uppförande av 
vanliga bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt samt äganderätt för 
radhusen på nämnda fastigheter. Bygg- och miljönämnden och socialnämnden 
har på begäran av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott yttrat sig 
över Veidekkes begäran.  
 

Plan- och exploateringsutskottet och kommunstyrelsen, som berett ärendet, 
föreslår kommunfullmäktige besluta att i princip godkänna av Veidekke Bostad 
AB:s i skrivelse 2017-06-02 presenterat projekt med cirka 20 bostäder för 
trygghetsboende samt 36-40 platser för särskilt boende inom Segestrand på 
fastigheterna Svedala 1:88 och 1:89, att en förutsättning härför att ett tillägg 
träffas till gällande exploateringsavtal avseende betalningsdag för ersättningar 
enligt tilläggsavtalet, vite vid försenad byggstart, samt bankgaranti eller 
kreditförsäkring avseende erläggande av exploateringsersättning, samt att 
Veidekke Bostad AB ska svara för kostnaden för eventuell ändring av 
detaljplanen för Segestrand om bygglov för projektet inte beviljas inom ramen 
för gällande detaljplan. 
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 159, 2017.  
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut § 30, 2017.  
Skrivelse från Veidekke med karta, daterad 2 juni 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef och exploateringssamordnaren, daterad 7 juni 
2017. 
Bygg- och miljönämndens beslut § 43, 2017, remissyttrande.  
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekten, daterad 17 mars 2017, behandlad i bygg- 
och miljönämnden. 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut § 25, 2017. 
Socialnämndens beslut § 32, 2017. 
Tjänsteskrivelse av socialchefen, daterad 15 mars 2017, remissyttrande. 
Socialnämndens yttrande om anhållan om att uppföra ett särskilt boende, 
daterad 15 mars 2017. 
Bilaga till framställan: sammanfattning särskilt boende.  
Bilaga till framställan: Arbets-PM särskilt boende. 
Framställan om genomförande av särskilt boende Veidekke, daterad 27 januari 
2017.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M), 
Ingegerd Eriksson (C) och Carin Falck (BP), bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Jörgen Persson (V) och 
Heléne Hardenstedt (S), i första hand att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för komplettering av vilka konsekvenser hemställan kan få för 
centrumutvecklingen och kommunens egna verksamheter och i andra hand 
avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden låter först kommunfullmäktige avgöra om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att finner att ärendet ska avgöras idag.  
 

Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill att 
ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörn Hardenstedts 
(S) med fleras återremissyrkande röstar nej. 
 

Med 29 ja-röster och 15 nej-röster finner ordföranden - då det endast krävs en 
tredjedel nej-röster för återremiss - att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet. Omröstningen framgår av kolumn 1, i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll.  
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Exploateringssamordnare 
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§ 116  

Förslag till VA-avtal Torup 
Dnr 2017-000266  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avtal med Malmö stad om anslutningen av Torup till Svedala 
kommuns allmänna VA-nät med den ändringen att avtalet ska börja gälla den 1 
november 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Malmö stad har via sitt fastighetskontor ansökt om att ansluta området Torup till 
det kommunala VA-nätet. Eftersom området inte är utpekat att bli 
verksamhetsområde för vatten och avlopp gav teknisk nämnd VA-enheten i 
uppdrag att upprätta avtal om anslutning. VA-enheten har nu tillsammans med 
Malmö stad tagit fram ett förslag till avtal vilket kommunfullmäktige har att ta 
ställning till. 
 

Ärendet har beretts av teknisk nämnd och kommunstyrelsen som föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal med Malmö stad om 
anslutningen av Torup till Svedala kommuns allmänna VA-nät. 

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 176, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 88, 2017. 
Tjänsteskrivelse av VA-chefen, daterad 7 juni 2017. 
Förslag till avtal för leverans av vatten och omhändertagande av spillvatten från 
Torup med bilagor.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med den ändringen att avtalet ska börja gälla den 1 november 2017.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Linda 
Allansson Westers (M) yrkande.  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
VA-chef 
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§ 117  

Revidering av policy mot mutor och andra 
otillbörliga förmåner 
Dnr 2017-000256  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta reviderad policy mot mutor och andra oegentligheter, att gälla från och 
med den 1 oktober 2017.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I Svedala kommun finns sedan 2009 en policy mot mutor och bestickning för 
anställda och förtroendevalda. Efter genomförd översyn av bestämmelser och 
riktlinjer i kommunens författningssamling beslutade kommunstyrelsen den 21 
november 2016, § 250, att uppdra åt kanslichefen ta fram ett förslag på 
uppdatering av policyn. Detta eftersom bestämmelserna i brottsbalken om 
mutbrott ändrats och utvidgats genom lagändring (SFS 2012:301) som trädde i 
kraft den 1 juli 2012. 

 
Kanslichefen har nu i samråd med HR-chefen tagit fram förslag på reviderade 
riktlinjer. Ändringarna består främst av en anpassning av policyn till de nya 
mutbrottsreglerna. Policyn har även reviderats språkligt och vissa 
beloppsgränser har skärpts.  
 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta reviderad policy mot mutor och andra oegentligheter, att gälla från och 
med den 1 oktober 2017.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 192, 2017. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 25 juli 2017. 
Förslag till reviderad policy mot mutor och andra oegentligheter.  

      
      

Beslut och reviderad policy skickas till 
Samtliga nämnder Författningssamlingen 
Svedab  Svedalahem 
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§ 118  

Ombildning av bolagsstruktur 
Dnr 2017-000202  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa att bolagskonstruktionen för Svedalahem och Svedab ska ändras 
genom bildande av en skatterättslig koncern med holdingbolag när 
bolagsordningar och ägardirektiv med mera är framarbetade och godkända.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2017, § 36, att ändra 
bolagskonstruktionen för Svedalahem och Svedab så att en skatterättslig 
koncern med holdingbolag bildas, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beslut 
om projektbeskrivning, budget och tidplan för omstruktureringen samt att 
kommunfullmäktige efter framtagen projektbeskrivning, budget, tidplan och 
struktur för omstruktureringen skulle ta det slutgiltiga beslutet om bildande av 
skatterättslig koncern med holdingbolag.  
 
Ekonomichefen har i samråd med kanslichefen tagit fram förslag på 
projektbeskrivning, budget, tidplan och struktur vilket kommunstyrelsen antog 
den 19 juni 2017, § 155. Kommunfullmäktige har nu att fatta slutgiltigt beslut om 
bildande av skatterättslig koncern med holdingbolag.  
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa att bolagskonstruktionen för Svedalahem och Svedab ska ändras 
genom bildande av en skatterättslig koncern med holdingbolag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 155, 2017. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 5 juni 2017.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Jörgen Persson (V) och 
Gunilla Nordgren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget 
att fastställandet ska ske när bolagsordningar och ägardirektiv med mera är 
framarbetade och godkända. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande.       

 

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 
Svedalahem 
Svedab  
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§ 119  

Resultatöverföring vid över- och underskott 
Dnr 2016-000452  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

om regelverk för resultatöverföring vid över- och underskott i enlighet med 
förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
För utbildningsnämndens verksamhet har resultatöverföring tillämpats sedan 
2015 års bokslut. En utvärdering utifrån utbildningsnämndens verksamhet har 
gjorts i skrivelse till kommunstyrelsen den 4 oktober 2016. Budgetberedningen 
har flera gånger uttalat fördelar för ekonomisk planering vid tillämpning av 
resultatöverföring även i andra nämnder. Resultatöverföring av 2016 års 
resultat har nu erbjudits till samtliga nämnder. I samband med beslut om 
årsredovisning beslutade kommunfullmäktige om resultatöverföring med totalt 
5,2 miljoner kronor till 2017 års kommunbidrag.  
 
Ekonomienheten har på uppdrag av kommunfullmäktige och i dialog med 
budgetberedningen utarbetat ett förslag till regelverk för resultatöverföring vid 
över- och underskatt vilket kommunfullmäktige nu har att ta ställning till.  
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta om 
regelverk för resultatöverföring vid över- och underskott i enlighet med förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 153, 2017. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 5 juni 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut § 165, 2017, resultatöverföring vid över- och 
underskott.    
Kommunstyrelsens beslut § 259, 2016.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 17 november 2016.  
Förslag till regelverk för resultatöverföring vid över- och underskott. 
Ursprungligt regelverk– bilaga 1. 
Utvärdering resultatöverföring – bilaga 2.  
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Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§ 120  

Överföring av medel från Emilia Perssons stiftelse 
till socialnämnden samt beslut om stiftelsens 
upphörande 
Dnr 2017-000221  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 

att de medel som föreligger efter Emilia Perssons donation inte längre ska 
förvaltas i form av en stiftelse,  

 

att de medel som föreligger efter Emilia Perssons donation ska överföras till 
socialnämnden,  

 
att upplysa socialnämnden om vikten av att förvalta medlen så att de inte 
sammanblandas med övriga medel hos nämnden, att medlen uteslutande ska 
utbetalas till Solgården, Klågerup, för främjande av boendes och personals 
trevnad i enlighet med testamentet samt att medlen ska disponeras av 
enhetschefen på Solgården,  

 
att upphäva författningen ”Riktlinjer för utdelning ur Emilia Perssons 
donationsfond”, samt 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka kostnader för förvaltning med 
mera det kan ha medfört att behandla donationen som en stiftelse.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommunfullmäktige beslutade den 13 januari 1993, § 4, att med 
tacksamhet motta en donation av Emilia Persson. Kommunfullmäktige 
beslutade även att anta framlagt förslag till riktlinjer för utdelning ur Emilia 
Perssons donationsfond samt att socialnämnden skulle vara huvudman för 
fonden. Donationen har därefter förvaltats i form av en stiftelse.  
 

Efter en ändring i stiftelselagen - lag (2009:244) om ändring i stiftelselagen 
(1994:1220) - som trädde i kraft den 1 oktober 2010 ska alla stiftelser vara 
registrerade i stiftelseregistret. De stiftelser som inte tidigare var registrerade 
skulle ansöka om registrering senast vid årsskiftet 2015/16. Länsstyrelsen 
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Skåne har såväl före som efter lagändringen beslutat att inte registrera Emilia 
Perssons stiftelse i stiftelseregistret. Medlen står således inte under 
länsstyrelsens tillsyn varför kommunen kan besluta att förvalta dem på annat 
sätt. För att undgå den administration och den kostnad som förvaltningen av 
donationen från Emilia Persson medför när den förvaltas som en stiftelse 
föreslår kanslienheten att medlen istället ska överföras till socialnämnden för att 
där förvaltas särskilt. Medlen får endast användas till de boende och 
personalen på Solgårdens trevnad. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
de medel som föreligger efter Emilia Perssons donation inte längre ska 
förvaltas i form av en stiftelse, att de medel som föreligger efter Emilia Perssons 
donation ska överföras till socialnämnden, att upplysa socialnämnden om vikten 
av att förvalta medlen så att de inte sammanblandas med övriga medel hos 
nämnden, att medlen uteslutande ska utbetalas till Solgården, Klågerup, för 
främjande av boendes och personals trevnad i enlighet med testamentet samt 
att medlen ska disponeras av enhetschefen på Solgården, samt att upphäva 
författningen ”Riktlinjer för utdelning ur Emilia Perssons donationsfond”. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 166, 2017. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 5 juni 2017. 
Beslut av länsstyrelsen den 1 juni 2016 (KS 2016-273.20). 
Testamente daterat 26 september 1985.  

Yrkanden 
Ingrid Pedersen (SD) yrkar, med instämmande av Gunilla Nordgren (M), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda vilka kostnader för förvaltning med mera det kan ha medfört 
att behandla donationen som en stiftelse.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ingrid 
Pedersens (SD) yrkande.    

Beslut skickas till 
Kanslienheten 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen 
Socialnämnden 
Swedbanks stiftelsetjänst 
Auktoriserad revisor Anders Thulin, PWC 
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§ 121  

Justering av taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för 

Svedala Kommuns Räddningstjänst 
Dnr 2017-000265  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta nytt förslag på taxa enligt Taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för Svedala Kommuns Räddningstjänst, i enlighet med 
liggande förslag, samt 
 
att taxan gäller från och med den 1 oktober 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Räddningschefen har tagit fram förslag på justerad taxa för 
uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för räddningstjänsten. Förslaget 
är anpassat för verksamheten för 2017. Taxan har inte justerats de senaste 
åren och både kostnadsbilden och organisationen har förändrats. Den justerade 
taxan följer rekommendationen från föreningen Sveriges brandbefäl Skåne-
Blekinges gemensamma prislista. 
 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta nytt förslag på taxa enligt Taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för Svedala Kommuns Räddningstjänst, i enlighet med 
liggande förslag, samt att taxan gäller från och med den 1 oktober 2017. 

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 181, 2017. 
Tjänsteskrivelse av räddningschefen, daterad 17 augusti 2017. 
Förslag på justerad taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Räddningstjänsten. 
Nu gällande taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Räddningstjänsten.  
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Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 122  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut 
Dnr 2017-000176  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna rapporteringen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd 
beslutet gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 

 
Socialnämnden har med stöd av ovanstående översänt rapporter avseende ej 
verkställda beslut. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, förslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna rapporteringen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 185, 2017. 
Socialnämndens beslut § 66, 2017.  
Rapportering av ej verkställda beslut i första kvartalet 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 123  

Svar på granskning av LSS-verksamheten i 
Svedala kommun 
Dnr 2017-000111  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna socialnämndens svar till kommunrevisionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte har på uppdrag av Svedala kommuns revisorer genomfört en 
granskning om hur LSS-verksamheten fungerar i Svedala kommun. Den 
övergripande revisionsfrågan var om socialnämnden säkerställer att den 
verksamhet som omfattas av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bedrivs ändamålsenligt och på ett för brukarna 
tillfredställande sätt i kommunen.  

 
Revisionen anser att socialnämnden gjort förbättringar inom LSS-området men 
gör samtidigt bedömningen att det finns ytterligare förbättringsområden där 
insatser kan göras för att säkerställa att brukarnas behov tillgodoses. 
Revisionen identifierar fem förbättringsområden, vilka socialnämnden har 
besvarat. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
överlämna socialnämndens svar till kommunrevisionen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 174, 2017. 
Socialnämndens beslut § 62, 2017, med tillhörande tjänsteskrivelse. 
Yttrande över LSS-granskning, daterat 31 maj 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut § 53, 2017.  
Skrivelse till kommunfullmäktige från Svedala kommuns revisorer med 
anledning av rapport om granskning av LSS-verksamheten i Svedala kommun. 
Granskningsrapport avseende LSS-verksamheten i Svedala kommun. 

  

Yrkanden 
Ingrid Pedersen (SD) yrkar att de enkäter som använts inte ska få förekomma i 
framtiden.  
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Per Mattsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag 
på Ingrid Pedersens (SD) yrkande. 
  

Beslutsgång 
Då ett bifall till Ingrid Pedersens (SD) yrkande skulle medföra att ett nytt ärende 
väcks beslutar ordföranden att inte lägga fram ett förslag till beslut.  
 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen (med yttrande) 
Socialnämnden 
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§ 124  

Svar på motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 
Dnr 2016-000391  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera motionen till kommunstyrelsen för en utförligare utredning av 
om det finns några detaljplanehinder för ett genomförande av förslaget i 
motionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Lars Lundgren, MP, har lämnat in en motion i vilken han föreslår ett delvist 
införande av gågata på Storgatan i Svedala.  
 

Teknisk nämnd har berett ärendet och beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med motiveringen att större, genomgripande förändringar i 
centrumnära bebyggelse - som att delvis införa en gågata på Storgatan såsom 
motionen beskriver - bör föregås av en bred och förtroendeingivande 
samverkan mellan bland andra kommun och näringsidkare. Teknisk nämnd 
beslutade även att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att 
undersöka hur kommunen och näringslivet kan fördjupa sin samverkan i 
centrumnära bebyggelse till exempel genom samverkansmetoden BID 
(Business Improvement Districts). 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 juni 2017. Kommunstyrelsen 
beslutade då i enlighet med teknisk nämnds förslag, det vill säga att uppdra åt 
förvaltningen att undersöka hur kommunen och näringslivet kan fördjupa sin 
samverkan i centrumnära bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutade även att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 164, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 36, 2017.  
Tjänsteskrivelse av gata- och parkchefen, daterad 28 februari 2017. 
BID-modellen presentation, Svenska Stadskärnor. 
Motion om delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala, inkommen den 
17 oktober 2016.  



 

 

32(37) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Yrkanden 
Johanna Ersborg (MP) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen med ändringen att 
gällande tidsperiod ska vara 1 april till 30 september 2018. 
 

Per-Olof Lindgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill 
säga att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen.  
 

Sverker Nordgren (M) yrkar på följande tillägg om kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen: att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att undersöka 
detaljplaneläget för Storgatan.  

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på följande tillägg om kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen: att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att 
undersöka detaljplaneläget för Storgatan.  
 

Johanna Ersborg (MP) justerar sitt yrkande till att i första hand yrka att ärendet 
ska återremitteras till kommunstyrelsen för en utförligare utredning av om det 
finns några detaljplanehinder för ett genomförande av förslaget i motionen, i 
andra hand yrkas att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.  
 

Ambjörn Hardenstedt (S) instämmer i Johanna Ersborgs (MP) justerade 
yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden låter först kommunfullmäktige avgöra om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Votering begärs.  
 

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

Med 28 ja-röster och 15 nej-röster finner ordföranden - då det endast krävs en 
tredjedel nej-röster för en återremiss - att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet. Omröstningen framgår av kolumn 2, i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  Teknisk nämnd 
Näringslivs- och turismutvecklaren Stadsarkitekten 
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§ 125  

Valärenden 
Dnr 2017-000259  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

 
att utse Gull-Britt Jönsson (S) till ersättare i utbildningsnämnden, efter Anna 
Almqvist (S), för tiden fram till den 31 december 2018, 

 
att bevilja Mattias Schiöths (MP) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
styrelserna för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB,  
 

att utse Nicklas Lindgren (MP) till ersättare i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Mattias Schiöth (MP), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  
 
att utse Nicklas Lindgren (MP) till ersättare i styrelsen för Svedala Exploaterings 
AB (Svedab), efter Mattias Schiöth (MP), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  
 

att bevilja Roland Ljungdells (S) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB,  
 

att utse Anders Gsaxner (S) till ersättare i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Roland Ljungdell (S), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  

 
att utse Anders Gsaxner (S) till ersättare i styrelsen för Svedala Exploaterings 
AB, efter Roland Ljungdell (S), för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019,  

 
att bevilja Robert Karlssons (S) avsägelse av uppdragen som ledamot i 
styrelserna för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB 
(Svedab),  
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att utse Roland Ljungdell (S) till ledamot i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Robert Karlsson (S), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  
 

att utse Roland Ljungdell (S) till ledamot i styrelsen för Svedala Exploaterings 
AB (Svedab), efter Robert Karlsson (S), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  
 

att bevilja Therese Ellingens (L) avsägelse av uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden samt 
 

att utse Linn Rydberg (L) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Therese 
Ellingsen, för tiden fram till den 31 december 2018.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017, § 107, att valet av ersättare i 
utbildningsnämnden, efter Anna Almqvist (S), skulle kvarstå till nästa 
sammanträde.   

 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har även inkommit följande 
avsägelser. 
 
Mattias Schiöth (MP) avsäger sig uppdragen som ersättare i styrelserna för 
Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab).  
 
Robert Karlsson (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i styrelserna för 
Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab). 
 
Therese Ellingsen (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  
 

Roland Ljungdell (S) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i styrelserna för 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab). 
 

Kommunfullmäktige har nu att förrätta dessa val. 
  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i styrelserna för Svedalahem och 
Svedab, daterad 8 augusti 2017. 
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Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelserna för Svedalahem och Svedab, 
daterad 9 augusti 2017.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, inkommen 5 
september 2017.  
Avsägelse av uppdraget som ersättare i styrelserna för Svedalahem och 
Svedab, daterad 11 september 2017.  

      
      

Beslut skickas till 
Gull-Britt Jönsson 
Mattias Schiöth 
Nicklas Lindgren 
Roland Ljungdell 
Anders Gsaxner 
Robert Karlsson 
Therese Ellingsen 
Linn Rydberg 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Svedab  
Svedalahem 
Troman 
Ciceron 
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§ 126  

Anmälan av motion om att få till stånd en 
övergång från pendlarparkeringen söder om 
stationen till stationens perrong 
Dnr 2017-000297  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Björn Jönsson (S) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige lämnat in en motion om att få till stånd en övergång från 
pendlarparkeringen söder om stationen till stationens perrong. 

 
Med anledning av fördröjningen av tillskapandet av ett utvecklat stationsområde 
och en gång- och cykeltunnel under järnvägen yrkar motionärerna att 
kommunen ska verka för att snarast få till stånd en anslutning, till exempel 
genom bommar på befintlig perrong för att kunna använda pendlarparkeringen 
söder om perrongen, samt att pendlarparkeringen görs i ordning när 
anslutningen genomförs. 
  

Handlingar i ärendet 
Motion om att få till stånd en övergång från pendlarparkeringen söder om 
stationen till stationens perrong, inkommen den 12 september 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 127  

Anmälan av motion om 3D fastighetsbildning av 
Svedala 15:11. f.d ICA-tomten 
Dnr 2017-000298  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Björn Jönsson (S) har inkommit med motion om 
tredimensionell fastighetsbildning av Svedala 15:11 (före detta ICA-tomten). 

 
Motionärerna anför att en fastighet med både hyreslägenheter och 
verksamhetslokaler till uthyrning kan vara problematiskt att ha och svårt att 
förvalta. Det finns, enligt motionärerna, även en risk att hyresgästerna genom 
sina hyror täcker eventuellt underskott på verksamhetslokalerna.  

 
Motionärerna yrkar att utredning ska göras av möjligheter och konsekvenserna 
av att göra en tredimensionell fastighetsbildning där Svedalahem står för 
bostäderna och SVEDAB för verksamhetslokalerna som ska vara till uthyrning, 
samt att den tredimensionella fastighetsbildningen ska genomföras om det är till 
förmån för bolagen och deras hyresgäster. 
  

Handlingar i ärendet 
Motion om eventuell 3D fastighetsbildning av Svedala 15:11, före detta ICA-
tomten, inkommen den 12 september 2017.  

      
      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Svedab 
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