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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 18 oktober 2017 kl 19:00-22:00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Christer Åkesson och Jörgen Persson 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, kanslienheten, 2017-10-23 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 128-144 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Christer Åkesson                                                         Jörgen Persson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-10-18 

Anslaget sätts upp 2017-10-24 Anslaget till och med 2017-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
 

Underskrift 
  

 Therése Winqvist  
 Utdragsbestyrkande  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

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) 
Dan Nilsson (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Christer Åkesson (L) 
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) 
Peter Andrén (SD) 
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) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Bengt Jönsson (SD) §§ 133-144 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Peter Nordström (SD), tjg ersättare för Patrik Persson (SD) 
Daniel Forsberg (MP), tjg ersättare för Johanna Ersborg (MP) 
Ulf Löfgren (SD), tjg ersättare för Henrik Corneliussen (SD) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Ann Engqvist (MP), tjg ersättare för Lars Lundgren (MP) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Karl-Erik Evgård (S), tjg ersättare för Anders Gsaxner (S) 
 
 
 

Ersättare och insynsplatser 

Bo Becking (BP) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Daniel Pamp (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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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 128 

Svar på medborgarförslag om barn med AST-/ADHD-diagnoser ........................ 5 
§ 129 

Svar på medborgarförslag om att sommarlovsentreprenörsystem 
införs i Svedala kommun ..................................................................................... 7 

§ 130 
Svar på medborgarförslag om återställande av asfalterad gångväg 
och underhåll av rabatter mellan Sandgrensvägen och 
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§ 131 
Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2017 med 
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§ 132 
Årsberättelse och revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 
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§ 133 
Veidekke Bostads AB; anhållan om att få uppföra ett särskilt boende 
och trygghetslägenheter inom Segestrand ........................................................ 14 

§ 134 
Åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan ............................. 18 

§ 135 
Förslag till tomtpriser för stycketomter inom exploateringsområdet 
Åkerbruket, Svedala .......................................................................................... 20 

§ 136 
Fördelning av tomter till tomtkön inom exploateringsområden ........................... 22 

§ 137 
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§ 138 
Ändring av tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets avseende 
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§ 139 
Ändring av tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård avseende dubbel bosättning .............................................. 27 

§ 140 
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§ 141 
Valdistriktindelning för Svedala kommun ........................................................... 30 

§ 142 
Svar på motion om fem flexibla lediga lovdagar ................................................ 31 

§ 143 
Svar på motion om cykelväg till Malmö ............................................................. 33 

§ 144 
Valärenden ....................................................................................................... 35 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 128  

Svar på medborgarförslag om barn med AST-
/ADHD-diagnoser 
Dnr 2017-000002  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utredningens 
rekommendation att varje enskild grundskola skapar vid behov sin  
egen SU-grupp, det vill säga resursgrupp.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
utbildningsnämnden att inrätta en resursskola i egen regi för barn med AST-
/ADHD-diagnoser i åldrarna 6-11 år samt för ungdomar i gymnasieåldern. 
Vidare föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt utbildningsnämnden att 
utreda hur kommunen kan skapa en arbetsmiljö och kompetensresurs som 
effektiviserar lärandeprocessen för nämnd elevgrupp.  

 
Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet varvid 
utbildningsnämnden tagit fram en utredning benämnd "Kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupper". I denna rekommenderar utbildningsnämnden 
att varje enskild skola vid behov ska skapa sin egen särskilda 
undervisningsgrupp.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utredningens rekommendation 
att varje enskild grundskola skapar vid behov sin egen SU-grupp, det vill säga 
resursgrupp. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 213. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2017-08-14, § 70. 
Utredning Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, daterad 31 
maj 2017. 
Medborgarförslag om barn med AST-/ADHD-diagnoser, inkommet den 5 januari 
2017.  
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Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Förslagsställarna (med utbildningsnämndens utredning) 
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§ 129  

Svar på medborgarförslag om att 
sommarlovsentreprenörsystem införs i Svedala 
kommun 
Dnr 2017-000237  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
kommunstyrelsens beslut den 22 februari 2016 då uppdrag gavs till kultur- och 
fritidsnämnden att utveckla former av feriearbeten, samt  

 
att kultur- och fritidsnämnden senast mars 2018 ska återrapportera uppdraget 
till kommunstyrelsen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att ett sommarentreprenörssystem ska införas i 
Svedala kommun. Förslagsställaren anför att kommunen genom detta skulle ge 
sina ungdomar så bra förutsättningar som möjligt inför kommande yrkesliv.  
 

HR-chefen har utrett frågan och i tjänsteskrivelse föreslagit att 
kommunstyrelsen skulle ge näringslivsutvecklare tillsammans med HR-enheten 
uppdrag att undersöka om Svedala kommun skulle ha möjlighet att erbjuda 
kommunens ungdomar att bli sommarentreprenörer. Vid kommunstyrelsens 
behandling av medborgarförslaget framkom dock att kommunstyrelsen, i 
samband med att kommunstyrelsen den 22 februari 2016 beslutade att kultur- 
och fritidsnämnden ska ansvara för feriearbete för unga, även beslutade att 
kultur- och fritidsnämnden under 2017 skulle arbeta aktivt med det privata 
näringslivet för att skapa feriearbeten samt att nämnden skulle beakta 
feriearbete som sommarlovsentreprenörer och utveckla andra former av 
feriearbeten som inte är sommararbete.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
ska anses besvarat med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 22 
februari 2016 då uppdrag gavs till kultur- och fritidsnämnden att utveckla former 
av feriearbeten, samt att kultur- och fritidsnämnden senast mars 2018 ska 
återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 214. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-02-22, § 22 (Ks dnr 2015-316). 
Medborgarförslag om att sommarlovsentreprenörssystem införs i Svedala 
kommun, inkommet den 14 juni 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 130  

Svar på medborgarförslag om återställande av 
asfalterad gångväg och underhåll av rabatter 
mellan Sandgrensvägen och Storskiftesvägen 
Dnr 2017-000161  

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
 

att anse medborgarförslaget med denna skrivelse vara besvarat, samt  
 

att anse annan genomförd åtgärd vara tillfredsställande.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att en asfalterad gångväg mellan Sandgrens väg 
och Storskiftesvägen ska återställas, att slipers ska tas bort och ersättas med 
släntstöd samt att underhåll ska ske av rabatterna mellan vägarna.  
 

Gata- och parkchefen redogör i tjänsteskrivelse för de åtgärder som vidtagits 
efter att medborgarförslaget kom in. I samband med återställningen av ytorna 
gjordes en större insats. Slipers och buskar togs bort och gräsmatta anlades 
över hela ytan. Att lägga asfalt och sätta kantstöd i enlighet med förslaget 
beräknas kosta 290 000 kronor.  
 

Teknisk nämnd och kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget med denna skrivelse 
vara besvarat, samt att anse annan genomförd åtgärd vara tillfredsställande. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 215. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-08-22, § 96. 
Tjänsteskrivelse av gata- och parkchef, daterad 1 augusti 2017. 
Medborgarförslag om återställande av asfalterad gångväg och underhåll av 
rabatter mellan Sandgrensvägen och Storskiftesvägen, inkommet den 18 april 
2017.  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Förslagsställarna (med gata- och parkchefens tjänsteskrivelse) 
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§ 131  

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 
augusti 2017 med prognos 
Dnr 2017-000291  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen har tagit fram delårsrapport per den 31 augusti 2017 
tillsammans med prognos för helår.  

 

Svedala kommun redovisar ett positivt resultat på 30,4 miljoner kronor per siste 
augusti och en prognos på 22,6 miljoner kronor för helår. Tillfredsställande 
budgetföljsamhet uppnås.  

 
Kommunstyrelsens budgetberedning och kommunstyrelsen, som berett 
ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Svedala kommuns 
delårsrapport per den 31 augusti 2017. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 197. 
Delårsrapport för Svedala kommun januari-augusti 2017. 
Granskningsrapport om delårsrapporten utförd av KPMG. 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 20 september 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§ 132  

Årsberättelse och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet Nils 2016 
Dnr 2017-000308  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna årsredovisningen för 2016, samt 

 
att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

  

Jäv 
 På grund av jäv deltar inte Gunilla Nordgren (M), Sverker Nordgren (M) och 
Geir Hansen (S) i handläggningen och beslut i detta ärende. 
   

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet Nils avseende år 2016.  

 
Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisningen för 2016, samt att, för Svedala kommuns del, 
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-10-02, § 210. 
Verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Nils 2016.  
Revisionsberättelse för år 2016 - Samordningsförbundet Nils. 
Revisionsrapport Samordningsförbundet Nils 2016, Deloitte.  
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Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Nils 
Kommunrevisionen 
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§ 133  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

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 är 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.  

      

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.  

 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 13 september 2017 varvid 
fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
komplettering av vilka konsekvenser hemställan kan få för centrumutvecklingen 
och kommunens egna verksamheter. Ärendet har sedan dess kompletterats 
med skrivelser från kommunstyrelsens ordförande samt yttranden av närings- 
och turismutvecklaren respektive socialchefen.   
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Kommunstyrelsen, som åter 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. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 202. 
Skrivelse av kommunstyrelsens ordförande, daterad 29 september 2017. 
Tjänsteskrivelse av närings- och turismutvecklaren, daterad 26 september 
2017. 
Tjänsteskrivelse av socialchefen, daterad 26 september 2017. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-13, § 115. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-19, § 159. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2017-06-17, 
§ 30.  
Skrivelse från Veidekke med karta, daterad 2 juni 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef och exploateringssamordnaren, daterad 7 juni 
2017. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2017-03-23 § 43, remissyttrande. 
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekten, daterad 17 mars 2017, behandlad i bygg- 
och miljönämnden. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2017-04-18, 
§ 25. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-03-23, § 32. 
Tjänsteskrivelse av socialchef, 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-Olof Lindgren (L), 
Per Mattsson (M), Carin Falck (BP) och Gunilla Nordgren (M), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Leif Göthed (S), Björn 
Jönsson (S), Ann Engqvist (MP), Jörgen Persson (V) och Heléne Hardenstedt 
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(S), i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. För det fall 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut 
yrkas i andra hand att tredje att-satsen ska strykas och ersättas med följande 
att-sats "att detaljplanen ska ändras för området så att berörda sakägare ska 
ges möjlighet att yttra sig".  
 

Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) 
ändringsyrkande.  

 

Christer Åkesson (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Linda Allansson Westers (M) med fleras bifallsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn Hardenstedts (S) med 
fleras avslagsyrkande på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Linda Allansson Westers (M) bifallsyrkande.  

 
Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.  
 

Med 26 ja-röster, 18 nej-röster och en som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningen framgår av kolumn 1, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

 

Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras 
ändringsyrkande mot Linda Allansson Westers (M) avslagsyrkande på 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Ambjörn 
Hardenstedts (S) ändringsyrkande.  

 

Votering begärs.  
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill avslå 
Ambjörn Hardenstedts (S) ändringsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla 
Ambjörn Hardenstedts (S) ändringsyrkande röstar nej.  

 
Med 26 ja-röster, 16 nej-röster och tre som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Ambjörn Hardenstedts (S) 
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ändringsyrkande. Omröstningen framgår av kolumn 2, i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll.  
 

Beslut skickas till 
Exploateringssamordnaren 
Teknisk chef 
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§ 134  

Åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan 
Dnr 2017-000145  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att följande omprioritering godkänns 2017 års investeringsbudget:  

 
VA-enhetens projekt Bräddvattenprojekt 1,5 miljoner kronor överförs till 
Åtgärder Apelsingatan, del VA, samt  

 
Gata och parks projekt Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nygårdsdammar 
1,0 miljon kronor överförs till Åtgärder Apelsingatan, kommunal del.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag och skrivelser inkom under februari och mars i år till teknisk 
nämnd angående återkommande problem med översvämning på tre fastigheter 
på Apelsingatan.  
 

Teknisk nämnd beslutade den 21 mars 2017, § 25, att hos kommunfullmäktige 
anhålla om 3 miljoner kronor till utökning av investeringsbudgeten för 2017 för 
genomförande av åtgärder. Med anledning av teknisk nämnds anhållan 
beslutade kommunfullmäktige den 17 maj 2017, § 78, att uppdra åt teknisk 
nämnd att föreslå omprioriteringar inom investeringsplanen för 2017 så att 
åtgärderna för att förebygga översvämningar på Apelsingatan genomförs 
samtidigt som den totala investeringsbudgeten inte överskrids.  
 

Teknisk nämnd har den 22 augusti 2017, § 101, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna följande förslag på omprioritering i 
2017 års investeringsbudget. VA-enhetens projekt Bräddvattenprojekt 1,5 
miljoner kronor överförs till Åtgärder Apelsingatan, del VA, samt Gata och parks 
projekt Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nygårdsdammar 
1,0 miljon kronor överförs till Åtgärder Apelsingatan, kommunal del. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med teknisk nämnds förslag på omprioriteringar.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 203. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-08-22 § 101. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-05-17 § 78. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 9 mars 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 135  

Förslag till tomtpriser för stycketomter inom 
exploateringsområdet Åkerbruket, Svedala 
Dnr 2016-000054  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att genomföra en höjning av den fasta delen på tomtpriset till 700 000 kronor, 
med rörlig del på 400 kronor/kvm, exklusive anläggningsavgift för vatten och 
avlopp.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna 
kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland 
annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar.  

 

Den senaste prissättningen för tomter på Åkerbruket fastslogs av 
kommunfullmäktige den 9 mars 2016, §  30. Sedan dess har 
bostadsmarknaden fortsatt att öka. Enligt projektenheten vid miljö och teknik 
bör kommunen i viss mån följa med den utvecklingen för att inte sälja tomter till 
ett för lågt pris och på så vis också riskera att skattebetalarnas pengar används 
för att täcka upp negativa resultat inom exploateringsverksamheten.  
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen, som 
berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra en höjning av 
den fasta delen på tomtpriset till 700 000 kr, med rörlig del på 400 kr/kvm, 
exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 200. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan och exploateringsutskott 2017-09-20, 
§ 47. 
Karta över 12 kommunala tomter på Åkerbruket, daterad 18 september 2017. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnaren, daterad 10 augusti 2017. 
  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Björn Jönsson (S), avslag 
på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras avslagsyrkande mot 
Linda Allansson Westers (M) bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) yrkande, det vill säga att 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.   

 
Med 28 ja-röster, 16 nej-röster och en som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningen framgår av kolumn 3, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Exploateringssamordnaren 
Teknisk chef 
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§ 136  

Fördelning av tomter till tomtkön inom 
exploateringsområden 
Dnr 2017-000300  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att styrande princip gällande fördelning av tomter till tomtkö inom 
exploateringsområde ska minst 50 % av exploatörens tomter erbjudas till 
kommunens tomtkö.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Skånemark har inkommit med förslag om att delar av deras tomter inom 
exploateringsområdet Bara Backar ska erbjudas till kommunens tomtkö samt 
att vissa delar ska erbjudas till deras egen tomtkö. I exploateringsavtalet är 
beskrivet att exploatören med förtur ska erbjuda personer i kommunens tomtkö 
möjlighet att förvärva tomt inom exploateringsområdet samt att tomt ska 
fördelas efter turordning i tomtkön. Däremot anges inte hur stor andel av 
tomterna som ska erbjudas till kommunens tomtkö. Då Skånemark har en egen 
tomtkö vill de ha möjlighet att erbjuda delar av sina tomter direkt till personer 
Skånemarks kö.  

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott behandlade förslaget den 20 
september 2017 och beslutade då att inom exploateringsområdet Bara Backar 
ska minst 50 % av exploatörens tomter erbjudas till kommunens tomtkö, enligt 
de principer som gäller i exploateringsavtal. Vidare beslutade plan- och 
exploateringsutskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att detta ska vara en styrande princip för kommande 
exploateringsprojekt. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med utskottets förslag, det vill säga att styrande princip gällande 
fördelning av tomter till tomtkö inom exploateringsområde ska minst 50 % av 
exploatörens tomter erbjudas till kommunens tomtkö. 

  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 204. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2017-09-20, 
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§ 50. 
Skrivelse från Bo Nilsson, Skånemark, med förslag på vilka tomter som erbjuds 
kommunens tomtkö. 
Karta över exploateringsområdet Bara Backar.  
Exploateringsavtal med Skånemark.  
      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Exploateringssamordnaren 
Teknisk chef 
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§ 137  

Marköverlåtelseavtal Svea Park 
Dnr 2017-000302  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna föreslaget marköverlåtelseavtal mellan Svedala kommun och 
Svedalahem.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Planenheten har enligt uppdrag tagit fram en ny detaljplan för del av Svedala 
100:346 i syfte att sälja marken till Svedalahem. Förutsättningarna för att 
planen ska antas i bygg- och miljönämnden är att det föreligger ett godkänt 
marköverlåtelseavtal mellan Svedala kommun och den kommande köparen av 
marken, Svedalahem. 

 

Svedalahem kommer ersätta Svedala kommun för iordningställande av 
idrottsplats på Marbäcksskolan. En kostnadsuppskattning av detta är redovisat i 
avtalet.       
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen, som 
berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslaget 
marköverlåtelseavtal mellan Svedala kommun och Svedalahem. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 205. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2017-09-20, 
§ 49. 
Förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av Svedala 1:7 med bilagor. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnaren, daterad 20 september 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Svedalahem 
Exploateringssamordnaren 
Teknisk chef 
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§ 138  

Ändring av tillämpningsregler till avgifter med 
mera för insatser avseende personer tillhörande 
LSS personkrets avseende habiliteringsersättning 
Dnr 2017-000290  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta förslagna justeringar i Tillämpningsregler till avgifter med mera för 
insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets avseende 
habiliteringsersättning, samt 

 
att reglerna för habiliteringsersättning gäller från och med 1 november 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återinföra habiliteringsersättningen (tidigare 
kallat flitpeng) från och med den 1 januari 2017. Habiliteringsersättning är en 
ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är 
ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten.  

 

Habiliteringsersättningen behöver regleras varför socialnämnden har tagit fram 
förslag på förändringar av författningssamling 2:34, Tillämpningsregler till 
avgifter med mera för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslagna justeringar i Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets avseende 
habiliteringsersättning, samt att reglerna för habiliteringsersättning gäller från 
och med 1 november 2017. 

  

 
 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 208. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-08-31, § 76. 
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Tjänsteskrivelse om förändring av författningssamlingen, daterad 23 augusti 
2017. 
Förslag till justerade tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets.  

      
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
Ekonomienheten 
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§ 139  

Ändring av tillämpningsregler för avgifter inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård avseende 
dubbel bosättning 
Dnr 2017-000289  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta föreslagna ändringar i Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård, samt 

 

att de nya reglerna träder ikraft från och med den 1 januari 2018.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har sett över tillämpningsreglerna avseende jämkning av 
dubbel boendekostnad och tagit fram förslag på förändringar av 
författningssamling 2:09, Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta föreslagna ändringar i Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård, samt att de nya reglerna träder ikraft från och med den 
1 januari 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 209. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-08-31, § 75. 
Tjänsteskrivelse om förändring av författningssamling 2:09 - dubbla 
boendekostnader, daterad 23 augusti 2017. 
Förslag till justerade tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård.  
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Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
Ekonomienheten 
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§ 140  

Valkretsindelning för Svedala kommun 
Dnr 2017-000296  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att behålla Svedala kommun som en (1) valkrets  
inför RKL-valen 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap. 12 § vallagen framgår att om en kommun har 36 000 personer eller 
fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En 
kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i 
valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.  
 

Svedala kommun har 15 330 röstberättigade enligt Valmyndighetens statistik 
per den 1 mars 2017 vilket innebär att Svedala kommun bör utgöra en (1) 
valkrets. 

 
Valnämnden och kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna att behålla Svedala kommun som en 
(1) valkrets inför RKL-valen 2018. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 206. 
Protokollsutdrag valnämnden 2017-09-05, § 2. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 30 augusti 2017. 
Valmyndighetens statistik över röstberättigade per den 1 mars 2017.  

      
      

Beslut skickas till 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Skåne 
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§ 141  

Valdistriktindelning för Svedala kommun 
Dnr 2017-000232  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att behålla nuvarande 11 (elva) valdistrikt inför RKL-valen 2018.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. 
 

Eftersom inga av Svedala kommuns valdistrikt ligger nära den övre kritiska 
gränsen om 2 000 röstberättigade, enligt statistiken över röstberättigade per 
den 1 mars 2017 från Valmyndigheten, behövs inte antalet valdistrikt utökas 
inför RKL-valen 2018 (val till riksdag, kommun och landsting/region). 
 

Valnämnden och kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna att behålla nuvarande 11 (elva) 
valdistrikt inför RKL-valen 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 207. 
Protokollsutdrag valnämnden 2017-09-05, § 3.  
Karta över valdistrikt, Svedala kommun.  
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare, daterad 30 augusti 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Skåne 

 



 

 

31(36) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 142  

Svar på motion om fem flexibla lediga lovdagar 
Dnr 2012-000594  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen avslås med hänvisning till vad som har redovisats.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Göthed, Anders Gsaxner och Kenneth Hovold, samtliga socialdemokrater, 
har i en motion föreslagit 
 

- att varje elev ges fem flexibla lovdagar som det går att använda under 
året, 

- att eleven tar igen lovdagarna under höstlovet, sportlovet, 
sommarstudier eller genom annan studiegång, 

- att man i skolan och kommunen följer den övriga 
arbetsmarknadsutvecklingen som finns i övriga samhället samt 

- att utredningen bedrivs skyndsamt för beslut i berört kommunalt organ. 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015, § 153, att återremittera tidigare 
förslag på motionssvar till utbildningsnämnden för klargörande av rättliga 
förutsättningar för motionens förslag.  

 

Utbildningsnämnden har nu åter utrett frågan och beslutat föreslå att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till vad som redovisas i 
utbildnings yttrande.  
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås med hänvisning till vad som har redovisats. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02, § 211. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2017-08-14, § 71. 
Yttrande över motion av utredare vid utbildning, daterad 14 augusti 2017. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-05-25, § 153. 
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Yttrande över motion av utredare vid utbildning, daterad 4 maj 2015. 
Motion om fem flexibla lediga lovdagar, inkommen den 6 september 2012. 
  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Leif Göthed (S), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.  

 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Carin Falck (BP) och 
Gunilla Nordgren (M), att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande att motionen 
ska bifallas mot Linda Allansson Westers (M) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen.  
 

Votering begärs. 

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut - det vill säga avslå motionen - röstar ja. 
Den som vill bifalla motionen röstar nej.  
 

Med 29 ja-röster, 14 nej-röster och två som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningen framgår av kolumn 4, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 143  

Svar på motion om cykelväg till Malmö 
Dnr 2017-000243  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen, det vill säga att ge kommunstyrelsen och teknisk nämnd i 
uppdrag att verka för att den regionala cykelvägplanen prioriterar anläggande 
av säker cykelväg mellan Svedala och Oxie.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Forsberg (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
cykelväg till Malmö. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden uppdraget att verka för att den 
regionala cykelvägplanen prioriterar anläggande av en säker cykelväg mellan 
Svedala och Oxie.  

 
Teknisk nämnd har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 
I regionens cykelstrategi för Skåne finns denna sträcka med som en angelägen 
sträcka då möjligheten för pendling är stor längs sträckan. Sträckan finns också 
med som en omnämnd sträcka i cykelplanen. I sista utgåvan av cykelplanen är 
denna sträcka dock inte högst upp på listan, då det finns andra projekt som 
redan är projekterade och samfinansierade med olika kommuner. För att 
skynda på byggnation är det av vikt att kommunen går in med 50% finansiering. 
Idag finns inte avsatta medel inom kommunen budget för dessa sträckor. 
Hyltarpsvägen beräknas enligt Trafikverket att kosta 8,7 mkr och ligger inom 
gruppen som ska genomföras om 7–12 år. 

 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med teknisk nämnds förslag, att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen, det vill säga att ge 
kommunstyrelsen och teknisk nämnd i uppdrag att verka för att den regionala 
cykelvägplanen prioriterar anläggande av säker cykelväg mellan Svedala och 
Oxie. 

 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2017-10-02, § 212. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-08-22, § 103. 



 

 

34(36) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef, daterad 4 augusti 2017. 
Motion om cykelväg till Malmö, inkommen den 16 juni 2017. 
  

Yrkanden 
Therese Wallin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 144  

Valärenden 
Dnr 2017-000314  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Daniel Pedersens (M) avsägelse av uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden samt som ordförande i 
utbildningsnämnden,  

 
att utse Hans Järvestam (M) till ledamot i utbildningsnämnden, efter Daniel 
Pedersen (M), från och med den 1 december 2017 för tiden fram till den 31 
december 2018, 

 

att utse Hans Järvestam (M) till ordförande i utbildningsnämnden, efter Daniel 
Pedersen (M), från och med den 1 december 2017 för tiden fram till den 31 
december 2018,  
 

att valet av ersättare till utbildningsnämnden, efter Hans Järvestam (M), från 
och med den 1 december 2017 för tiden fram till den 31 december 2018 
kvarstår till kommunfullmäktiges nästa sammanträde, samt  

 

att valet av ledamot i kommunstyrelsen, efter Daniel Pedersen (M), från och 
med den 1 december 2017 för tiden fram till den 31 december 2018 kvarstår till 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelse inkommit.  
 

Daniel Pedersen (M) avsäger sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i 
utbildningsnämnden, som ledamot i kommunstyrelsen samt under 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden liggande uppdrag i utskott, 
styrgrupper och beredningar. Avsägelsen gäller från den 30 november 2017. 

 

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för valberedningens 
förslag till beslut enligt följande. Som ledamot och ordförande i 
utbildningsnämnden föreslås Hans Järvestam (M). Eftersom han idag är 
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ersättare i utbildningsnämnden kvarstår istället val av ny ersättare i nämnden till 
nästa sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdraget som ordförande och ledamot i utbildningsnämnden 
m.fl., inkommen den 25 september 2017.      

      

      

Beslut skickas till 
Daniel Pedersen 
Hans Järvestam 
Utbildningsnämnden 
Troman 
Ciceron 
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