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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-03-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 21 mars 2018 kl 19:00-20:50 
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 Lise-Lott Gsaxner 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2018-03-23 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 13-26 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Ingegerd Eriksson                                                      Lise-Lott Gsaxner  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-03-21 

Anslaget sätts upp 2018-03-27 Anslaget till och med 2018-04-20 

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) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Dan Nilsson (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Birgitta Delring (BP) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
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) 
Therese Wallin (MP) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Peter Andrén (SD) 
Christer Åkesson (L) 
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Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Leif Göthed (S) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Gunilla Nordgren (M) 
Daniel Forsberg (MP), tjg ersättare för Johanna Ersborg (MP) 
Ann Engqvist (MP), tjg ersättare för Lars Lundgren (MP) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Håkan Mohlin (M), tjg ersättare för Erika Jepsson (M) 
Sara Ripa (C), tjg ersättare för Eva Magnusson (C) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Anders Gsaxner 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
 
 

Ersättare och insynsplatser 

Gustaf Törnqvist (V) 
Madeleine Nilsson (L) 
 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Elisabeth Larsson, kommundirektör, §§ 13-14 
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 
§ 13 

Svar på medborgarförslag om utredning av utemiljö på skolor och 
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§ 14 
Lokaliseringsstudie för en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun .... 6 

§ 15 
Ansökan om utökad ramborgen för Svedala Exploaterings AB 
(Svedab) ............................................................................................ 9 

§ 16 
Finansieringsstöd till SommarRock Svedala 2018 ............................ 11 

§ 17 
Förslag på ändring av Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga 
i Svedala kommun ........................................................................... 13 

§ 18 
Förslag på ändring av Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 
2016-2018 ........................................................................................ 15 

§ 19 
Förslag om upphävande av Regler för vårdnadsbidrag (Ffs 3:11) .... 16 

§ 20 
Partistöd för 2018 ............................................................................. 17 

§ 21 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
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§ 22 
Svar på motion om fri WIFI i Svedala kommun................................. 21 

§ 23 
Redovisning av ej avgjorda motioner 2018 ....................................... 23 

§ 24 
Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 2018 ......................... 25 

§ 25 
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§ 26 
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§ 13  

Svar på medborgarförslag om utredning av 
utemiljö på skolor och förskolor 
Dnr 2016-000477  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till vad som har 
redovisats i tjänsteskrivelsen.  
      

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

 
Utbildningsnämnden har berett ärendet varvid utredare yttrat sig i 
tjänsteskrivelse. Av yttrandet framgår att utbildning anställt en ny projektledare 
som bland annat fått i uppdrag att göra statusbedömningar av utemiljöerna. 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till vad som har 
redovisats i tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 56. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-02-05, § 12. 
Tjänsteskrivelse av utredare Jan Herbertson, daterad 2018-01-19. 
Medborgarförslag, inkommet 2016-12-12.  

      

      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 14  

Lokaliseringsstudie för en kriminalvårdsanstalt i 
Svedala kommun 
Dnr 2016-000398  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att ha tagit del av lokaliseringsstudien,  

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad analys av de 
aktuella områdena, samt 

 
att arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige varvid en första rapport 
ska ske senast den 30 maj 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kriminalvården har påbörjat planeringen för en ny modern 
kriminalvårdsanläggning – Kriminalvårdsanstalt Syd – som ska placeras i södra 
Sverige. Svedala kommun och Kriminalvården region syd förde den 12 april och 
den 25 augusti 2016 samtal om att utreda möjlighet till lokalisering av den nya 
anläggningen i Svedala kommun. Mot bakgrund av dessa samtal ingick 
kommunen och Kriminalvården en avsiktsförklaring som - efter beslut i 
kommunfullmäktige den 21 juni 2017, § 98 - efterföljdes av ett samverkansavtal 
avseende lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning i 
Svedala kommun. I detta ärende fanns också med ett förslag till hur den 
politiska processen skulle se ut kopplat till lokaliseringsstudien.  

 
Som ett första steg i processen att utreda frågan om en eventuell placering av 
en kriminalvårdsanstalt i kommunen togs under 2017 en lokaliseringsstudie 
fram av Sigma Civil AB i samarbete med Svedala kommun, Kriminalvården och 
Niras. Lokaliseringsstudien redovisar de lämpligaste platserna för en 
kriminalvårdsanläggning utifrån Kriminalvårdens kravspecifikation samt de 
uppställda bedömningskriterier som presenteras i studien. De nio alternativen 
till lokalisering har utvärderats och jämförts i förhållande till varandra genom 
metoden ”Värderosen”.  
 
För att processen ska fortsätta krävs bland annat att Svedala kommun och 
Kriminalvården ingår ytterligare samverkansavtal vilket ska reglera kommunens 
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krav på Kriminalvården med mera. Fler utredningar kommer även att göras, i 
huvudsak i samband med eventuella detaljplaneprocesser.  
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna lokaliseringsstudien, och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram ett slutgiltigt förslag på lokalisering.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-12, § 33. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott  
2018-01-24 § 1. 
Lokaliseringsstudie Kriminalvårdsanläggning syd, daterad 2018-01-24. 
Tjänsteskrivelse Lokaliseringsstudie Kriminalvårdsanstalt syd, daterad  
2018-01-18. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 262. 
Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för  
Kriminalvårdsanstalt syd. 
Samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för etablering av 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun. 
Avsiktsförklaring mellan Svedala kommun och Kriminalvården,  
daterad 2017-02-01. 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), Ronny Johnsson (SD), Per-Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C) och Birgitta 
Delring (BP) att kommunfullmäktige ska besluta att ha tagit del av 
lokaliseringsstudien, att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en 
fördjupad analys av de aktuella områdena samt att arbetet ska återrapporteras 
till kommunfullmäktige. 
 
Therese Wallin (MP) yrkar, med instämmande av Jörgen Persson (V) och Ann 
Engqvist (MP), bifall till Linda Allansson Westers (M) yrkande med tillägget att 
det i den fördjupade analysen ska ingå en medborgardialog samt att 
kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att se över om det finns alternativa 
placeringar som är lämpliga ur kommunens synvinkel men som inte till fullo 
uppfyller Kriminalvårdens specifikationer.  
 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:40 – 20:00. 
 

Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), på en komplettering till sitt tidigare yrkande tredje att-satsen ”att arbetet ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige” enligt följande. En första rapport ska 
ske senast den 30 maj 2018.  
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Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på Therese Wallins (MP) med fleras 
tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Linda 
Allansson Westers (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) yrkande.  
 
Ordföranden ställer därefter Therese Wallins (MP) med fleras tilläggsyrkande 
första att-satsen "att det i den fördjupade analysen ska ingå en 
medborgardialog" mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå första att-satsen i Therese Wallins (MP) yrkande.  
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Therese Wallins (MP) tilläggsyrkande första att-satsen röstar ja. Den som vill 
avslå detsamma röstar nej.  
 

Med 10 ja-röster och 32 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå Therese Wallins (MP) tilläggsyrkande första att-satsen. 
Omröstningen framgår av kolumn 1, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  
 
Ordföranden ställer slutligen Therese Wallins (MP) med fleras tilläggsyrkande 
andra att-satsen "att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att se över om det 
finns alternativa placeringar som är lämpliga ur kommunens synvinkel men som 
inte till fullo uppfyller Kriminalvårdens specifikationer" mot avslag på detsamma 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå andra att-satsen i Therese 
Wallins (MP) yrkande.  
 
Votering begärs.  
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Therese Wallins (MP) tilläggsyrkande andra att-satsen röstar ja. Den som vill 
avslå detsamma röstar nej.  
 
Med 11 ja-röster och 31 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå Therese Wallins (MP) tilläggsyrkande andra att-satsen. 
Omröstningen framgår av kolumn 2, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.  
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§ 15  

Ansökan om utökad ramborgen för Svedala 
Exploaterings AB (Svedab) 
Dnr 2018-000058  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utöka ramborgen för Svedala Exploatering AB (Svedab) med 200 mnkr från 
750 till 950 mnkr.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Exploatering AB (Svedab) har inkommit med en begäran om utökning 
av borgensramen från 750 mnkr till 950 mkr med hänvisning till pågående och 
planerade projekt gällande ny- och ombyggnation i förskole- och 
grundskolelokaler samt ombyggnation av Räddningstjänsten.  
 
Svedab har stora investeringsbehov som uppgår till 284 mnkr år 2017 (utfall), 
215 mnkr år 2018 (investeringsbudget) samt 180 mnkr år 2019 (hittills kända 
objekt). Enligt kommunens finanspolicy lämnar kommunen borgen till sina ägda 
bolag. Svedab lämnar inte borgensavgift till kommunen.  
 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
utöka ramborgen för Svedala Exploatering AB (Svedab) med 200 mnkr från 750 
till 950 mnkr.  
 

Vid behandlingen av ärendet beslutade även kommunstyrelsen, för egen del, 
att ge budgetberedningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag om hur man ska fördela det resterande låneutrymme och hur man ska 
hantera frågan om finansiering av investeringarna framöver, att ge 
budgetberedningen i uppdrag att både arbeta i ett kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv i sin utredning, samt att uppmana Svedala Exploatering AB (Svedab) 
att avvakta med att teckna nya lån tills ny- och ombyggnation av lokalerna är 
politiskt beslutade och tills ett preliminärt hyreskontrakt med hyresgästen är 
tecknad.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 39. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2018-02-14. 
Begäran från Svedab angående borgensåtagande för krediter,  
daterad 2018-02-13.  
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Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Svedalahem 
Svedab 
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§ 16  

Finansieringsstöd till SommarRock Svedala 2018 
Dnr 2018-000040  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ingå borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för 
checkräkningskredit upp till 3,3 miljoner kronor för Sommarrock Svedala 2018, 
samt 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå avtal om borgensåtagande m.m. 
avseende Sommarrock Svedala 2018.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F.) har inkommit med ansökan 
inför arrangemanget av den 31:a upplagan av SommarRock. Ansökan rör bland 
annat föreningsbidrag och disponering av lokaler samt önskemål om att 
kommunen ska betala evenemangets fakturor i förskott. Ansökan hanteras av 
kultur- och fritidsnämnden men då nämnden inte har behörighet att behandla 
frågan om finansiering bereds denna del av ansökan av kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2018, § 21, att S.M.U.R.F. i första 
hand ska ordna finansiering av SommarRock 2018 via bank och att finansiering 
– om detta inte är genomförbart – i andra hand ska ske genom att Svedala 
kommun betalar de förskottsfakturor som S.M.U.R.F. erhåller upp till ett belopp 
om 3,3 miljoner kronor inklusive moms.  

 
S.M.U.R.F har varit i kontakt med Skurups sparbank och ansökt om 
checkkredit. För att föreningen ska få ansökan beviljad kräver banken att 
Svedala kommun går i borgen för föreningen samt en uppläggningsavgift om 3 
000 kronor. Löpande ränta för checkräkningskrediten är 4 %. Räntekostnad 
beräknad på förra årets kassaflöde blir cirka 13 000 kronor.  
 

Beslut om borgen ska enligt punkten 1.7. i gällande finanspolicy fattas av 
kommunfullmäktige. Efter eventuellt beslut bör avtal ingås mellan S.M.U.R.F. 
och Svedala kommun som bland annat reglerar kommunens insyn samt rätt till 
redovisning.  
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Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ingå borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för 
checkräkningskredit upp till 3,3 miljoner kronor för Sommarrock Svedala 2018, 
samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå avtal om borgensåtagande 
m.m. avseende Sommarrock Svedala 2018. 
 
Vid ärendets behandling beslutade även kommunstyrelsen, för egen del, att - 
under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan - utbetala 15 
000 kronor till S.M.U.R.F. i syfte att bidra till merkostnad för finansiering genom 
checkräkningskredit, samt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att, 
efter samråd med andre vice ordföranden, ingå avtal om borgensåtagande 
m.m. avseende Sommarrock Svedala 2018.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 50. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-02-28. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-12, § 21. 
Ansökan från S.M.U.R.F. om SommarRock Svedala 2018, inkommen  
2018-01-27.  

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Skurups sparbank 
S.M.U.R.F. 
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§ 17  

Förslag på ändring av Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala 
kommun 
Dnr 2018-000032  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget om ändring av författningssamling 3:09 Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun rörande 
bestämmelserna om ansökningstid för anläggningsstöd, att gälla från och med 
den 1 april 2018.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2014, § 97, att godkänna 
framlagt förslag till regler för stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun. Dessa regler har sedan reviderats genom beslut av 
kommunfullmäktige den 13 september 2016, § 45. 

 
Mot bakgrund av genomförd översyn av regelverket beslutade kultur- och 
fritidsnämnden den 5 april 2017, § 28, att ändra reglerna för stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga rörande bestämmelserna om 
anläggningsstöd och ansökningstider för detta. Enligt 5 kap. 2 § 
kommunallagen är det kommunfullmäktige som beslutar om mål och riktlinjer 
för den kommunala verksamheten. Det är därtill endast kommunfullmäktige 
som kan ändra beslut som fattats av kommunfullmäktige. Det är alltså 
kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet avseende ändring av 
regler för stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i kommunen.  

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslaget om ändring av författningssamling 3:09 Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun rörande 
bestämmelserna om ansökningstid för anläggningsstöd, att gälla från och med 
den 15 februari 2018.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-12, § 26. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-01-30. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-04-05, § 28. 
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Tjänsteskrivelse av anläggningssamordnaren, daterad 2017-03-17. 
Utdrag ur författningssamling 3:09 om Stöd till föreningsverksamhet för barn 
och unga i Svedala kommun.  

Yrkanden 
Björn Jönsson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska ändras på 
så sätt att förslaget om ändring av bestämmelserna ska gälla från och med den 
1 april 2018 istället för från och med den 15 februari 2018.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Björn 
Jönssons (S) ändringsyrkande.  

 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 18  

Förslag på ändring av Plan för kultur, kulturskola, 
Bibliotek och fritid 2016-2018 
Dnr 2018-000033  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 
2016–2018 till och med den 31 december 2020.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2016, § 85, att fastställa planen för 
kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016–2018. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som ansvarar för framtagande och genomförande av planen. 
Mot bakgrund av förslag från ledningen inom kultur- och fritid beslutade kultur- 
och fritidsnämnden den 6 september 2017, § 60, att förlänga giltighetstiden för 
planen till och med den 31 december 2020.  
 
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen är det dock kommunfullmäktige som ska 
besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Det är också 
endast kommunfullmäktige som kan ändra ett beslut som tidigare fattats av 
kommunfullmäktige. Frågan om förlängning av Planen för kultur, kulturskola, 
Bibliotek och fritid ska därmed slutgiltigt avgöras av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
förlänga giltighetstiden för Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016–
2018 till och med den 31 december 2020.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-12, § 27. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-01-30. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-09-06, § 60. 
Tjänsteskrivelse av biträdande utbildningschef, daterad 2017-08-14. 
Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016–2018 (KS 2016-204).  

      
      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 19  

Förslag om upphävande av Regler för 
vårdnadsbidrag (Ffs 3:11) 
Dnr 2018-000054  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar 

 
att upphäva regler för vårdnadsbidrag, nr 3:11 i Svedala kommuns 
författningssamling.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag att kommunfullmäktige upphäver regler 
för vårdnadsbidrag, nr 3:11 i Svedala kommuns författningssamling.  

 
Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 
1 februari 2016. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag är genom riksdagsbeslut 
upphävd sedan utgången av januari 2016. Det finns dock övergångsregler för 
hur aktiva vårdnadsbidrag ska fasas ut. Aktivt vårdnadsbidrag (en familj) fanns 
kvar med slutdatum 15 februari 2017. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva regler för 
vårdnadsbidrag, nr 3:11 i Svedala kommuns författningssamling.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 52. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-02-05, § 13. 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2018-01-05. 
Regler för vårdnadsbidrag, nr 3:11 i Svedala kommuns författningssamling.  

      

      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 20  

Partistöd för 2018 
Dnr 2018-000019  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att för 2018 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala:   

 

131 000 kronor till Moderaterna 
131 000 kronor till Socialdemokraterna 

113 000 kronor till Sverigedemokraterna 
50 000 kronor till Miljöpartiet de gröna 

50 000 kronor till Liberalerna 

41 000 kronor till Barapartiet 
41 000 kronor till Centerpartiet 

32 000 kronor till Vänsterpartiet  
 

samt 

 
att påminna de politiska partierna om att senast 30 juni 2018 lämna redovisning 
för hur partistödet använts under 2017 enligt det som anges i Regler för 
partistöd samt partiföreträdararvode (Svedala kommuns författningssamling 
5:01).  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska 
utbetalas senast den 31 mars varje år efter beslut av fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2014, § 80, att anta nya regler för 
partistöd samt partiföreträdararvode i Svedala kommun. Enligt 5 § reglerna ska 
en mottagare av partistöd senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig 
redovisning med granskningsintyg som visar att partistödet har använts för det 
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ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen (nu 4 kap. 29 § 
kommunallagen). Om sådan redovisning inte lämnats in ska partistöd för 
nästkommande år inte utbetalas.  

 
Fram till den 24 januari 2018 hade ingen redovisning av erhållet partistöd för 
2016 rörande socialdemokraterna registrerats i kommunstyrelsens diarium.  

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
för 2018 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala: 131 000 kronor till Moderaterna, 113 000 
kronor till Sverigedemokraterna, 50 000 kronor till Miljöpartiet de gröna, 50 000 
kronor till Liberalerna, 41 000 kronor till Barapartiet, 41 000 kronor till 
Centerpartiet, 32 000 kronor till Vänsterpartiet, samt att påminna de politiska 
partierna om att senast 30 juni 2018 lämna redovisning för hur partistödet 
använts under 2017 enligt det som anges i Regler för partistöd samt 
partiföreträdararvode (Svedala kommuns författningssamling 5:01). 

 
Kommunstyrelsen beslutade även att överlåta till kommunfullmäktige att avgöra 
huruvida partistöd för 2018 ska utbetalas till Socialdemokraterna. Det partistöd 
som i så fall ska utbetalas till Socialdemokraterna är 131 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-12, § 34. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-01-24. 
Redovisning av partistöd 2016, Moderaterna (KS 2017–48). 
Redovisning av partistöd 2016, Sverigedemokraterna (KS 2017–48). 
Redovisning av partistöd 2016, Liberalerna (KS 2017–48). 
Redovisning av partistöd 2016, Barapartiet (KS 2017–48). 
Redovisning av partistöd 2016, Miljöpartiet (KS 2017–48). 
Redovisning av partistöd 2016, Vänsterpartiet (KS 2017-48). 
Redovisning av partistöd 2016, Centerpartiet (KS 2017-48). 
Redovisning av partistöd 2016, Socialdemokraterna (KS 2017-48).  

Yrkanden 
Jesper Sennertoft (S) yrkar, med instämmande av Jörgen Persson (V) och 
Kristoffer Linné (L), att kommunfullmäktige ska besluta att partistöd ska betalas 
ut till samtliga lokala partier som är representerade i fullmäktige.  
 

Ingrid Pedersen (SD) yrkar avslag på Jesper Sennertofts (S) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jesper Sennertofts (S) med fleras yrkande mot avslag på 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jesper 
Sennertofts (S) yrkande.  
 

Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Jesper Sennertofts (S) yrkande röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar 
nej.  

 
Med 20 ja-röster, 2 nej-röster och 20 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jesper Sennertofts (S) yrkande, det 
vill säga att grund- och mandatstöd om 131 000 kronor ska utbetalas till 
socialdemokraterna. Omröstningen framgår av kolumn 3, i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll 

 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga lokala partier representerade i kommunfullmäktige 
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§ 21  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna rapporteringen för tredje och fjärde kvartalet 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till 
kommunfullmäktige, inspektionen för vård och omsorg samt kommunens 
revisorer över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 9 § LSS, 16 
kap 6 f § SoL och 28 f-g § LSS som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet. Rapporten ska även innefatta beslut som inte verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbrutits. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
rapporteringen för tredje och fjärde kvartalet 2017.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 51. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-28, § 7. 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsstrateg vård och omsorg, daterad 2018-01-29. 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
kvartal 3, 2017-11-30. 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
kvartal 3, 2018-01-24. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 
3, 2017-11-30. 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
kvartal 4, 2018-01-23. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 
4, 2018-01-23.  

      
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 22  

Svar på motion om fri WIFI i Svedala kommun 
Dnr 2016-000444  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 
 

att på bästa möjliga vis informera om var accesspunkterna finns och hur man 
ansluter sig till dem,  
 
att man primärt säkerställer så att fungerande accesspunkter finns vid 
tågstationen och större busshållplatser i Svedala kommun, samt 

 

att man ansöker om EU-bidrag från projektet WiFi4EU.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Therese Wallin (MP) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige lämnat in en motion som handlar om att utreda kommunens 
möjlighet att införa ett fritt tillgängligt trådlöst nätverk (WiFi) på vissa strategiska 
områden och punkter i Svedala kommun. Motionärerna föreslår att kommunen 
ska utreda förutsättningarna för upprättande av fri WiFi vid olika strategiska 
accesspunkter och områden i Svedala kommun. 

 
IT-chefen har yttrat sig i tjänsteskrivelse. Av yttrandet framgår bland annat 
Svedala kommun redan har ett gästnätverk med viss täckning samt att behovet 
av ett fritt WiFi bör ha minskat dels på grund av att EU är avreglerat vad gäller 
roamingavgifter, dels då abonnemangspriser för mobiltelefoni och mängd av 
datatrafik som numera ingår i dessa abonnemang kraftigt har reducerats på kort 
tid.  
 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses besvarad i och med utredning är genomförd och det som 
föreslås i motionen till viss del redan finns. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 54. 
Tjänsteskrivelse av IT-chefen, daterad 2018-01-24. 
Motion, inkommen 2016-11-08.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med bifall av Linda Allansson Wester (M) och 
Therese Wallin (MP) att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
kommunstyrelsen följande uppdrag: att på bästa möjliga vis informera om var 
accesspunkterna finns och hur man ansluter sig till dem, att man primärt 
säkerställer så att fungerande accesspunkter finns vid tågstationen och större 
busshållplatser i Svedala kommun, samt att man ansöker om EU-bidrag från 
projektet WiFi4EU.  

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

 

Beslut skickas till 
IT-enheten 
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§ 23  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2018 
Dnr 2018-000026  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 
 

att inte avskriva de fem motionerna som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från de att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 
 
Vidare anges i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 att 
kommunstyrelsen ska en gång om året redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. 

 
Den 6 februari 2018 fanns 14 motioner som bereds inom kommunförvaltningen 
och för fem av dessa motioner har den ettåriga beredningsfristen överskridits. 
De fem motionerna finns med som handlingar i ärendet och är markerade med 
rött i listan över samtliga ej avgjorda motioner. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt att 
inte avskriva de fem motionerna som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 53. 
Lista över ej avgjorda motioner, daterad 2018-02-06. 
Motion om att sälja billigare mark till exploatörer som vill bygga hyresrätter (dnr 
2016–104). 
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Motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm (dnr 
2016–334). 
Motion om delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala (dnr 2016–391). 
Motion om att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang (dnr 2016-160). 
Motion om Svedala kommuns bygder i balans (dnr 2016-476).  
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§ 24  

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
2018     
Dnr 2018-000027  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att godkänna redovisningen över de medborgarförslag som är under beredning, 
samt 
 

att inte avskriva medborgarförslaget som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från de att medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 

Vidare anges i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning, § 34, att 
kommunstyrelsen en gång om året ska redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Den 6 februari 2018 fanns det fem medborgarförslag som 
bereds inom kommunförvaltningen. För ett av medborgarförslagen har den 
ettåriga beredningsfristen överskridits. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen över de medborgarförslag som är under beredning, samt att inte 
avskriva medborgarförslaget som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 55. 
Lista över ej avgjorda medborgarförslag, daterad 2018-02-06. 
Medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara centrum och ta bort en 
parkering (dnr 2016–477).  
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§ 25  

Valärenden 
Dnr 2018-000055  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Carin Falck (BP) till ledamot i styrelsen för Svedalahem, efter Roland 
Hellén-Halme (BP), för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019,  

 
att utse Carin Falck (BP) till ledamot i styrelsen för Svedab, efter Roland Hellén-
Halme (BP), för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019,  

 
att bevilja Fredrik Kristells (L) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen och ledamot och förste vice ordförande i valnämnden,   

 
att utse Katrin Lydén (L) till ersättare i kommunstyrelsen, efter Fredrik Kristell 
(L), för tiden fram till den 31 december 2018,  
 

att utse Patrik Büssow (L) till ledamot i valnämnden, efter Fredrik Kristell (L), för 
tiden fram till den 31 december 2018,  
 

att utse Patrik Büssow (L) till förste vice ordförande i valnämnden, efter Fredrik 
Kristell (L), för tiden fram till den 31 december 2018,  
 
att bevilja Anne-Maj Hanssons (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
bygg- och miljönämnden, samt 

 
att valet av ersättare i bygg- och miljönämnden, efter Anne-Maj Hansson (M), 
för tiden fram till den 31 december 2018, kvarstår till nästa sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2018, § 11, att valen av ledamot 
till styrelserna för Svedalahem och Svedab, efter Roland Hellén-Halme (BP), för 
tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019 skulle kvarstå till nästa 
sammanträde.  
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Till kommunfullmäktige har även inkommit följande avsägelse. 
 

Fredrik Kristell (L) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och 
som ledamot och förste vice ordförande i valnämnden.  
 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för partiernas förslag 
till beslut.  

 
Anne-Maj Hansson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden.  

 

Kommunfullmäktige har nu att förrätta dessa val.  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som förtroendevald i Svedala kommun, inkommen den 
19 februari 2018. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden, inkommen den 
19 mars 2018.  

      

      

Beslut skickas till 
Carin Falck 
Fredrik Kristell 
Katrin Lydén 
Patrik Büssow 
Anne-Maj Hansson 
Svedalahem 
Svedab 
Kommunstyrelsen 
Valnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Troman 
Ciceron 
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§ 26  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2018-000064  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

 
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande handlingar inkommit: 
 

Granskningsrapport om lärarnas arbetssituation och arbetsmiljö med tillhörande 
skrivelse samt svar från utbildningsnämnden.  
 
Fyra inkomna synpunkter rörande förslag till placering av kriminalvårdsanstalt i 
Svedala kommun (Dnr KS 2018-28).  

 
Sammanställning av protestlista mot förslag att placera fängelset enligt 
alternativ "Holmeja" och "Yddinge cirkulationsplats" (Dnr KS 2018-28).  

 
Rapport om pensionsförvaltning för december månad 2017.  

Handlingar i ärendet 
Granskningsrapport om lärarnas arbetssituation och arbetsmiljö av KPMG. 
Skrivelse till utbildningsnämnden efter granskning av lärarnas arbetssituation av 
kommunrevisionen. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-02-05, § 5. 
Utbildningsnämndens svar på revisionsrapport om granskning av lärarnas 
arbetssituation. 
Synpunkter på lokalisering av kriminalvårdsanstalt från sex barnfamiljer i 
Holmeja, inkommen 2018-02-27. 
Synpunkter på förslag till placering av kriminalvårdsanstalt vid Yddinge 
cirkulationsplats från styrelsen för Yddingenäsvägens samfällighetsförening och 
styrelsen från Bokskogens golfklubb, inkommen 2018-03-01. 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Synpunkter på förslag till placering av Kriminalvårdsanstalt Syd alternativet 
Holmeja från medborgare, inkommen 2018-03-05. 
Synpunkter på kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun från medborgare, 
inkommen 2018-03-06.  
Sammanställning av protestlista mot förslag att placera fängelset enligt 
alternativ "Holmeja" och "Yddinge cirkulationsplats.  
Rapport om pensionsförvaltning för december månad 2017 (KS 2017-47).  
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