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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 25 april 2018 kl 19:00-20:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Sverker Nordgren och Jörgen Persson 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2018-04-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 27-47 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Göran Jepsson  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren                                                        Jörgen Persson  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-25 

Anslaget sätts upp 2018-04-30 Anslaget till och med 2018-05-23 

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) 
Leif Göthed (S) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Sven Beckman (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Carin Falck (BP) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Erika Jepsson (M) 
Therese Wallin (MP) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Ewa Lennerling (M) 
Bengt Jönsson (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Peter Nordström (SD), tjg ersättare för Henrik Johansson (SD) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Gunilla Nordgren (M) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Heléne Hardenstedt (S) 
Håkan Mohlin (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 

 
Ersättare och insynsplatser 

Bo Becking (BP) 
Sara Ripa (C) 
Gustaf Törnqvist (V) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Teresa Fridell, kanslichef 
Tim Kalisnik, IT-tekniker 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 43 
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§ 45 
Anmälan av motion om ökad trygghet i Svedala kommun ................................. 36 

§ 46 
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Anmälan av motion om IT-stöd för äldre............................................................ 38 
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§ 27  

Ändring av dagordningen 

Dnr 41261  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar   

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att fem nytillkomna ärenden, "Anmälan av motion om 
kvalitets- och utvecklingschef/samordnare", "Anmälan av motion om 
förmånscyklar till Svedala kommuns personal", "Anmälan av motion om ökad 
trygghet i Svedala kommun", "Anmälan av motion om naturen i Svedala 
kommun" samt "Anmälan av motion om IT-stöd för äldre" läggs till som  
ärende 17 - 21 i dagordningen.  
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§ 28  

Årsredovisning 2017 för Svedala kommun 

Dnr 2018-000014  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att göra en avsättning från årets resultat till resultatutjämningsreserven med 
18,9 mnkr. Kommunens totala avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår 
därefter till 108,4 mnkr,  

 

att godkänna årsredovisningen för 2017, samt 

 

att bevilja kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda 
ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2017. 

 

Årets resultat uppgår till 29,9 mnkr vilket är nästan 10 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet på 20 mnkr. Årets totala budgetavvikelse är positiv, 
nästan 10 mnkr. Verksamheternas avvikelse ligger dock på minus 2 mnkr vilket 
är cirka 0,2 procent av det totala kommunbidraget 2017. Budgetdisciplinen 
2017 bedöms av ekonomienheten som tillfredsställande.  

 

Finansförvaltningens relativt stora överskott beror mest på högre skatteintäkter, 
särskilt statsbidrag (byggbonus) och oanvänd finansiell reserv tack vare fortsatt 
låga räntor på kommunens lån. 

 

Svedala kommuns finansiella mål, som utgör mål för god ekonomisk 
hushållning, är uppdelade på tre strategiska områden. Kommunen uppnår det 
strategiska målet om tillfredsställande resultatutveckling och delvis målet om en 
god finansiell beredskap. Målet om ett begränsat finansiellt risktagande uppnås 
dock inte, men eftersom konjunkturen är hög och kommunen expanderar 
bedömer ekonomienheten ett högre risktagande som nödvändigt. 

 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens budgetberedning och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
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göra en avsättning från årets resultat till resultatutjämningsreserven med 18,9 
mnkr. Kommunens totala avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår 
därefter till 108,4 mnkr.  

 

Kommunrevisionen, som granskat årsredovisningen, tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
samt enskilda ledamöter i dessa organ samt att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisning för 2017.  

 

Kommunrevisionens ordförande, Tom Stenkvist (S), redogör för 
kommunrevisionens bedömning av framlagd årsredovisning. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 66. 
Revisionsberättelse för år 2017, kommunrevisionen. 
Revisorernas redogörelse för år 2017, kommunrevisionen. 
Årsredovisning 2017 för Svedala kommun, daterad 2018-03-27. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2018-03-27. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 36. 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges årsredovisning 2017. 
Tjänsteskrivelse av utbildningschef och ordförande, daterad 2018-03-06. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnd 2018-03-12, § 18, resultatöverföring. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-03-20, § 32. 
Teknisk nämnds årsredovisning 2017. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-15, § 16. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-15 § 18 Resultatöverföring. 
Tjänsteskrivelse av budget- och redovisningschef, daterad 2018-02-13. 
Socialnämnden årsredovisning 2017. 
Årsanalys 2017 för överförmyndarnämnden. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-02-22 § 29. 
Tjänsteskrivelse av tf samhällsbyggnadschef, daterad 2018-02-13. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-14, § 2. 
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2017. 
Årsredovisning och koncernredovisning för Bostads AB Svedalahem 2017. 
Granskningsrapport för Bostads AB Svedalahem 2017 (KS 2018-116). 
Årsredovisning för Svedala Exploaterings AB 2017 (KS 2018-117).  

      

      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Svedalahem 
Svedab 
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§ 29  

Förskola på Åkerbruket - markanvisningsavtal för 
försäljning av fastigheten Svedala 306:330 

Dnr 2017-000197  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att teckna markanvisningsavtal för försäljning av fastigheten Svedala 306:330 
med Kunskapsporten AB till en köpeskilling om 4 000 000 kronor och enligt 
förslag till markanvisningsavtal.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag åt teknisk nämnd att ta fram 
förfrågningsunderlag för upphandling av hyresavtal för en ny förskola på del av 
Svedala 306:330 (Åkerbruket). Förskolan ska vara inflyttningsklar senast 1 
december 2019. Upphandling har skett enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Efter att endast ett anbud inkommit inleddes förhandlingar varvid 
parterna tog förslag till utformning av förskola och befintliga byggnader samt 
hyresavtal och markanvisningsavtal i enlighet med ställda krav i 
förfrågningsunderlaget. 

 

Köpeskillingen för fastigheten föreslås till 4 000 000 kr och är satt med 
beaktande av hyran enligt hyresavtalet.  

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
teckna markanvisningsavtal för försäljning av fastigheten Svedala 306:330 med 
Kunskapsporten AB till en köpeskilling om 4 000 000 kronor och enligt förslag 
till markanvisningsavtal.  

 

Vid ärendets behandling beslutade även kommunstyrelsen, för egen del, bland 
annat att fatta beslut om tilldelning, att teckna hyresavtal med Kunskapsporten 
AB samt att utbildningsnämnden ska beakta kostnaderna i budgetprocessen för 
2019. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 62. 
Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 2018-03-22. 
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Förslag till markanvisningsavtal. 
Förslag till hyresavtal för ny förskola. 
Förslag till hyresavtal för befintliga byggnader. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-30, § 227. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-12-19, § 282. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2016-05-02, § 58.  

      

      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Teknisk nämnd 
Lokalstrategen 
Ekonomienheten 
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§ 30  

Förslag till förändrade avgifter för simskola i 
Svedala kommun 

Dnr 2018-000093  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avgiften är 200 kronor per period för barn folkbokförda i Svedala kommun 
eller som går i grundskola i Svedala kommun och 500 kronor per period för 
barn som inte är folkbokförda i Svedala kommun för 2018,  

 

att syskonrabatten är 50%, samt 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst 
samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till 
jämna kronor.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 april 2015, § 57, fastställde kommunfullmäktige senast avgiften för 
simskola i Svedala kommun. Utifrån en omvärldsbevakning av badanläggningar 
i närområdet har framkommit att avgiften är lägre än för andra simskolor. 
Löneutvecklingen samt inflationen innebär att kostnaderna för att driva simskola 
har ökat. Avgiften för simskola i Svedala kommun är i dagsläget 200 kronor per 
period för barn som är folkbokförda i Svedala kommun eller som går i 
grundskola i Svedala kommun. Det utgår även en syskonrabatt från och med 
det andra anmälda barnet per familj.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har mot denna bakgrund framlagt förslag till 
kommunfullmäktige om höjning av avgiften för barn som inte är folkbokförda i 
Svedala kommun samt en reducering av syskonrabatten.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag, det vill säga att avgiften är 200 kronor per period 
för barn folkbokförda i Svedala kommun eller som går i grundskola i Svedala 
kommun och 500 kronor per period för barn som inte är folkbokförda i Svedala 
kommun för 2018, att syskonrabatten är 50%, samt att bemyndiga kultur- och 
fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst samma procentsats, med 
vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till jämna kronor.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 72. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-03-14, § 30. 
Tjänsteskrivelse av områdeschefen för kultur och fritid, daterad 2018-02-19. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten  
Författningssamlingen 
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§ 31  

Förslag till förändrade entréavgifter vid 
friluftsbaden i Svedala och Bara 

Dnr 2018-000094  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget kring ändringar av entréavgifter på friluftsbaden i 
Svedala och Bara enligt följande: 

 

     Säsongskort, vuxen 450 kronor 

     Säsongskort, barn 150 kronor 

     Säsongskort, familj (2 vuxna+barn) 1000 kronor 

     Säsongskort, familj (1 vuxen+barn)  500 kronor 

     Dagsentré, vuxen 45 kronor 

     Dagsentré, barn 20 kronor, 

 

samt 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst 
samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till 
jämna kronor.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 maj 2015, § 79, fastställde kommunfullmäktige senast entréavgifter på 
friluftsbaden i Svedala och Bara för säsongskort samt dagentréavgifter. 
Avgifterna tas ut under perioden då skolorna har sommarlov, dock inte mellan 
kl. 6.00-7.00 då det är öppet för motionssimning. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat förslag om förändrade avgifter för 
friluftsbaden. Vid behandlingen av ärendet beslutade nämnden bland annat att 
föreslå kommunfullmäktige införa säsongskort för ensamstående med barn och 
för två vuxna med barn samt att höja säsongskortet för vuxen från 300 kronor 
till 450 kronor. Dagsentrén föreslås höjas från 15 till 20 kronor för barn och från 
30 till 45 kronor för vuxna. Säsongskort för barn föreslås förbli oförändrad. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget 
kring ändringar av entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara enligt 
följande: Säsongskort, vuxen 450 kronor, Säsongskort, barn 150 kronor, 
Säsongskort, familj (2 vuxna+barn) 1000 kronor, Säsongskort, familj  
(1 vuxen+barn)  500 kronor, Dagsentré, vuxen 45 kronor, Dagsentré, barn 20 
kronor, samt att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften 
årligen med högst samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas 
upp avrundat till jämna kronor. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 73. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-03-14, § 29. 
Tjänsteskrivelse av områdeschef kultur och fritid, daterad 2018-02-19. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten  
Författningssamlingen 
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§ 32  

Förslag om förändring av avgifter på 
folkbiblioteken i Svedala kommun 

Dnr 2018-000072  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förändringar av avgifter för media i biblioteken enligt kultur- och 
fritidsnämndens förslag,  

 

att fastställa att övertidsavgift för vuxenmedia utgör en daglig avgift på två 
kronor per vuxenmedia och dag,  

 

att fastställa avgifter vid förkommen media gällande: 

     Vuxenbok 300 kronor 

     Ljudbok vuxen 300 kronor 

     Barnbok 150 kronor 

     Ljudbok barn 150 kronor 

     Fjärrlån - långivande biblioteks avgift 

     Tidskrift, pocket vuxen 100 kronor 

     Tidskrift, pocket barn 50 kronor 

     DVD  500 kronor 

     För specialbeställningar kan särskild avgift gälla, 

 

att ta bort hyravgiften på DVD, samt  

 

att avgifterna ovan gäller från och med 1 maj 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I takt med att biblioteken i Svedala kommuns utvecklingsarbete framskrider har 
uppkommit behov av att se över övertidsavgifter och ersättningsnivåer. Kultur- 
och fritidsnämnden har mot denna bakgrund tagit fram ett förslag på 
förändringar av avgifter för media i biblioteken.  
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag, det vill säga att godkänna förändringar av avgifter 
för media i biblioteken enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, att fastställa att 
övertidsavgift för vuxenmedia utgör en daglig avgift på två kronor per 
vuxenmedia och dag, att fastställa avgifter vid förkommen media gällande: 
Vuxenbok 300 kronor, Ljudbok vuxen 300 kronor, Barnbok 150 kronor, Ljudbok 
barn 150 kronor, Fjärrlån långivande biblioteks avgift, Tidskrift, pocket vuxen 
100 kronor, Tidskrift, pocket barn 50 kronor, DVD  500 kronor, För 
specialbeställningar kan särskild avgift gälla, att ta bort hyravgiften på DVD, 
samt att avgifterna ovan gäller från och med 1 maj 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 89. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-14, § 10. 
Tjänsteskrivelse av bibliotekschefen, daterad 2018-01-29. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten  
Författningssamlingen 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33  

Förslag till ny deltagaravgift för deltagande i 
Sommarkul 

Dnr 2018-000095  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avgiften ligger fast med en deltagaravgift på 500 kronor per barn och att det 
ska erbjudas lika många platser i Sommarkul som 2017. Den eventuellt ökade 
kostnaden får kultur- och fritidsnämnden lösa inom kultur- och fritidsnämndens 
egen ram, samt  

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst 
samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till 
jämna kronor.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade den 14 mars 2018 förslag till höjd avgift 
för deltagande i Sommarkul, tidigare Sommarsporren. Nämnden beslutade för 
egen del att avgiften skulle vara oförändrad, det vill säga 500 kronor per barn 
som deltar. 
  

Utifrån en utvärdering från de föregående två årens verksamhet har 
framkommit att löneutvecklingen samt inflationen innebär att kostnaderna för att 
hålla budget har ökat.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bemyndiga nämnden att justera avgiften årligen med högst samma 
procentsats med vilken kommunen intäkter räknas upp avrundat till jämna 
kronor. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften ligger fast 
med en deltagaravgift på 500 kronor per barn och att det ska erbjudas lika 
många platser i Sommarkul som 2017. Den eventuellt ökade kostnaden får 
kultur- och fritidsnämnden lösa inom kultur- och fritidsnämndens egen ram, 
samt att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med 
högst samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp 
avrundat till jämna kronor.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 90. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-03-14, § 28. 
Tjänsteskrivelse av områdeschef kultur och fritid, daterad 2018-02-19. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten  
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34  

Förslag till reviderade bidragsregler för bidrag till 
Studieförbund 

Dnr 2018-000096  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslaget till reviderade bestämmelser för bidrag till studieförbund, att 
gälla från och med 1 maj 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 fastställde Folkbildningsrådet en ny reviderad och 
kompletterad fördelningsmodell för det statliga bidraget till studieförbundens 
verksamhet. Svedala kommuns nuvarande bestämmelser för bidrag till 
studieförbunden är från 2004 och en aktualiserad version behövs för beräkning 
av det kommunala anslaget efter de nya statliga riktlinjerna. Kultur- och 
bibliotekschefen har därför tagit fram förslag till reviderade bestämmelser för 
bidrag till studieförbund enligt vilket kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
reviderade bestämmelser för bidrag till studieförbund, att gälla från och med 1 
maj 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 91. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-03-14, § 20. 
Tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefen, daterad 2018-03-02. 
Förslag till reviderade bestämmelser för bidrag till studieförbund. 
Bestämmelser för bidrag till studieförbund antagna av kommunfullmäktige 
2004-05-12, § 61. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten  
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35  

Ställningstagande till reviderad bolagsordning, 
aktieägaravtal samt ägardirektiv för 
Kommunassurans AB 

Dnr 2018-000061  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna uppdaterade styrdokument, ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning, från Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har inkommit med tre uppdaterade 
bolagsdokument som underlag för beslut om godkännande av dem på 
årsstämman i maj. Svedala kommun ska i egenskap av aktieägare ta ställning 
till ovannämnda dokument. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta 
godkänna uppdaterade styrdokument, ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning, från Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 75. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-02-20. 
Förslag till reviderad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
Förslag till reviderade ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
Förslag till reviderat aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
Protokollsutdrag KFSAB styrelsebeslut, § 13. 
Nu gällande styrdokument för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36  

Ställningstagande till reviderad bolagsordning för 
Sydvatten AB samt tilläggsavtal till gällande 
konsortialavtal med Sydvattens delägarkommuner 

Dnr 2018-000038  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning 
genom Sydvatten AB, samt 

 

att godkänna föreslagen ändring av bolagsordning för Sydvatten AB.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är en av sexton delägarkommuner i Sydvatten AB 
(Sydvatten). Med anledning av att Båstads kommun sökt inträde som delägare i 
Sydvatten har Båstads kommun och Sydvatten tecknat ett avtal om 
delägarinträde. För att Båstads kommun ska kunna bli delägare i Sydvatten 
krävs att samtliga delägarkommuner godkänner ett framtaget förslag till 
tilläggsavtal till gällande konsortialavtal samt förslag till ändring av 
bolagsordningen för Sydvatten.  

 

Kommunstyrelsen behandlade den 5 mars 2018, § 40, frågan om godkännande 
av tilläggsavtal till konsortialavtalet. Efter kommunstyrelsens behandling 
framkom att Sydvatten även skickat kompletterande information om förslag till 
ändring av bolagsordningen. För att ärendet ska vara berett innan det 
behandlas av kommunfullmäktige tog kommunstyrelsen den 9 april 2018, § 82, 
upp ärendet på nytt med kompletterande beslutssats om bolagsordningen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten 
AB, samt att godkänna föreslagen ändring av bolagsordning för Sydvatten AB. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, 82. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-03-13. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-05, § 40. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-02-06. 
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2018-02-19. 
Förslag till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB. 
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2018-01-29. 
Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning 
genom Sydvatten AB. 
Avtal om delägarinträde mellan Båstads kommun och Sydvatten AB. 

      

 
      

Beslut skickas till 
Sydvatten AB 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37  

Ställningstagande om gemensam avfallsplan 
2021-2030 med Sysavs delägarkommuner 

Dnr 2018-000073  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Svedala kommun ansluter sig till arbetet med framtagande av regional 
avfallsplan 2021–2030.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av fullmäktige. Renhållningsordningen ska 
innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med 
stöd av regeringens bemyndiganden enligt miljöbalken. 

 

Svedala kommuns nuvarande avfallsplan gäller fram till 2020. Sysav, 
Sydskånes avfallsaktiebolag, har i skrivelse föreslagit att Svedala kommun ska 
ansluta sig till arbetet med att ta fram en gemensam, regional avfallsplan som 
ska ha gemensamma mål för alla kommuner i Sysavregionen men med 
möjlighet till lokala mål om behov finns av detta. Avfallsföreskrifterna ska även 
fortsatt vara olika dokument för respektive kommun. Den regionala 
avfallsplanen kommer, precis som avfallsföreskrifterna, behöva antas av 
Svedala kommunfullmäktige. 

 

Teknisk nämnd och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Svedala kommun ska ansluta sig till arbetet med framtagande av regional 
avfallsplan 2021–2030. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 83. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-03-13. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-02-20, § 15. 
Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 2018-01-22. 
PM från Sysav, daterad 2018-02-03. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Sysav 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38  

Antagande av dagvattenstrategi för Svedala 
kommun  

Dnr 2017-000385  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta dagvattenstrategin, samt 

 

att påminna om att investeringar rörande dagvattenhantering hanteras inom 
normalt budgetarbete.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
dagvattenstrategi och handlingsplan för dagvatten. Definitionen på dagvatten är 
regn- och smältvatten som rinner på marken ner till en recipient.  

 

Dagvattenhantering är en fråga som omfattar flera problematiska 
frågeställningar som till exempel: 

1) förtätningar och utbyggnader med hårdgjorda ytor bidrar till minskad 
infiltration och rening av dagvattnet, 

2) allt intensivare regn på grund av klimatförändringar kommer nu och i 
framtiden att bland annat bidra till översvämningar,  

3) dagvatten är ofta förorenat och går obehandlat ut i våra recipienter så som till 
diken, bäckar, åar, sjöar och hav,  

4) i befintlig bebyggelse finns det mycket litet utrymme för dagvattenhantering. 

 

För att minska problemen krävs det ökad medvetenhet och aktiva åtgärder från 
kommunens sida, till exempel vid översiktsplanering och drift av 
dagvattenanläggningar.  
 

I föreslagen strategi för dagvatten ska kommunen bland annat arbeta med att 
begränsa hårdgjorda ytor, skapa utrymme för vattnet, skapa öppna och tröga 
avledningssystem till ledningar och recipienter, höjdsätta för att klara stora regn 
samt skapa mångfunktionella ytor. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
dagvattenstrategin, samt att påminna om att investeringar rörande 
dagvattenhantering hanteras inom normalt budgetarbete. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 84. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-03-20 § 42. 
Förslag till dagvattenstrategi, daterad 2018-04-04. 
Bilaga 1 till dagvattenstrategi, Ämnen som förorenar dagvatten. 
Bilaga 2 till dagvattenstrategi, Exempel på verksamheter från vilka det finns risk 
att föroreningar når dagvatten. 
Bilaga 3 till dagvattenstrategi, Miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten och dess 
betydelse för kommunens dagvattenarbete. 
Bilaga 4 Lagar, riktlinjer och mål. 
Bilaga 5 Ansvarsmatris. 
Tjänsteskrivelse av VA-ingenjör, daterad 2018-03-12. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-03-22, § 49. 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Bygg- och miljönämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39  

Svar på motion om att barn och ungdomar 
behöver röra sig mer 

Dnr 2017-000190  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till följande: 

 

Regeringen planerar att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa i 
grundskolan med 100 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. 
Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och 
med hösten 2019. 

 

Vidare har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av mer 
rörelse under skoldagen och lämna förslag som syftar till att eleverna erbjuds 
mer rörelse.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om 
att barn och ungdomar behöver röra sig mer. Motionären anför att det kommit 
en utredning som visar att svenska barn rör sig minst i Norden och att det finns 
exempel på kommuner som i skolan infört att barnen ska röra på sig mer.  

 

Utbildningsnämnden har berett motionen och föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till följande. 
Regeringen planerar att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa i 
grundskolan med 100 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. 
Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och 
med hösten 2019. Vidare har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att se över 
behovet av mer rörelse under skoldagen och lämna förslag som syftar till att 
eleverna erbjuds mer rörelse. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 92. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-03-12 § 34. 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2018-03-07. 
Motion om att barn och ungdomar behöver röra sig mer, inkommen 2017-05-17. 
 

Yrkanden 
Ingrid Pedersen (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ingrid Pedersens 
(SD) yrkande att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ingrid 
Pedersens (SD) yrkande röstar nej.  

 

Med 31 ja-röster, 6 nej-röster och en som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningen framgår i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40  

Svar på motion om att förstärka belysningen vid 
övergångsstället vid Matöppet i Klågerup 

Dnr 2017-000386  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen då problematiken sedan tidigare är uppmärksammad och 
åtgärder är planerade, i samarbete med Trafikverket, för att förstärka 
belysningen vid övergångsstället vid matöppet i Klågerup.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de 
yrkar att teknisk nämnd ska få i uppdrag att utreda möjligheten att förstärka 
belysningen vid övergångsstället vid Matöppet i Klågerup. Motionärerna anför 
att övergångsstället är undermåligt belyst och att kommunens medborgare 
måste värnas genom att få en tillfredsställande belysning där, oavsett att 
Trafikverket äger vägen. 
 

Teknisk nämnd, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen då problematiken sedan tidigare 
är uppmärksammad och åtgärder är planerade, i samarbete med Trafikverket, 
för att förstärka belysningen vid övergångsstället vid matöppet i Klågerup.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 93. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-02-20 § 19. 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefen, daterad 2018-02-05. 
Mejlkonversation med Trafikverket. 
Motion om att förstärka belysningen vid övergångsstället vid Matöppet i 
Klågerup, inkommen 2017-11-28. 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  
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§ 41  

Valärenden 

Dnr 2018-000101  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Ulf Löfgrens (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige,  

 

att bevilja Sven Beckmans (SD) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige,  

 

att bevilja Patrik Kosowskis (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige,  

 

att anmäla Ulf Löfgrens (SD), Sven Beckmans (SD) och Patrik Kosowskis (M) 
avgångar från kommunfullmäktige till Länsstyrelsen Skåne för förnyad 
röstsammanräkning,  

 

att bevilja Jesper Hansons (M) avsägelse som ersättare i teknisk nämnd,  

 

att bevilja Ewa Lennerlings (M) avsägelse som ledamot i socialnämnden,  

 

att utse Ewa Lennerling (M) till ersättare i teknisk nämnd, efter Jesper Hanson 
(M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att utse Ewa Dahl (M) till ledamot i socialnämnden, efter Ewa Lennerling (M), 
för tiden fram till den 31 december 2018, samt 

 

att utse Pontus Fogelberg (M) till ersättare i bygg- och miljönämnden, efter 
Anne-Maj Hansson (M), för tiden fram till den 31 december 2018.  
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Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

 

Ulf Löfgren (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Sven Beckman (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Patrik Kosowski (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Jesper Hanson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i teknisk nämnd.  

 

Ewa Lennerling (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.  

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2018, § 25, beslutade 
kommunfullmäktige även att valet av ersättare i bygg- och miljönämnden, efter 
Anne-Maj Hansson (M), för tiden fram till den 31 december 2018, skulle kvarstå 
till detta sammanträde. 

  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, inkommen  
2018-03-28. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, daterad 2018-03-26. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, inkommen  
2018-04-24. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i teknisk nämnd, inkommen 2018-04-25. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden, inkommen 2018-04-25. 

      

      

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne  Troman  
Ulf Löfgren  Ciceron 
Jesper Hanson IT-enheten (voteringssystem) 
Sven Beckman  
Patrik Kosowski  
Ewa Lennerling 
Ewa Dahl  
Pontus Fogelberg 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2018-000115  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

      

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

 

Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till 
riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens svar till kommunrevisionen 
med anledning av uppföljning av granskning gjord 2016, SommarRock (beslut 
samt svar med bilaga).  

 

Granskning av avtalshanteringen inom Svedalahem och Svedab.  

 

Kommunstyrelsens inledande beslut med anledning av uppdrag från fullmäktige 
rörande fördjupad analys efter genomförd lokaliseringsstudie i ärende om 
eventuell anläggande av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.  

 

Kvalitetsbokslut för vård och omsorg 2017 med tillhörande beslut från 
socialnämnden. 

  

Handlingar i ärendet 
Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 
års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 74. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-04-11, § 33. 
Svar till kommunrevisionen med anledning av uppföljning av granskning gjord 
2016, SommarRock. 
Rutinbeskrivning vid ansökningar från S.M.U.R.F. rörande SommarRocken. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Granskning av avtalshanteringen inom Bostads AB Svedalahem och Svedala 
Exploaterings AB, kommunrevisionen. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 65. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-12, § 39. 
Kvalitetsbokslut 2017. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43  

Anmälan av motion om kvalitets- och 
utvecklingschef/samordnare 

Dnr 2018-000124  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Jesper Sennertoft, socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om kvalitets- och 
utvecklingschef/samordnare.  

 

Motionärerna anför att det krävs såväl kompetens och en kvalitetsorganisation 
för att få till stånd ett seriöst arbete med kvalitet och verksamhetsutveckling. 
Enligt motionärerna skulle en kvalitets- och utvecklingschef/samordnare ha 
central betydelse för verksamheternas utveckling. De yrkar därför att Svedala 
kommun ska införa en tjänst som kvalitets- och utvecklingschef/samordnare. 

  

Handlingar i ärendet 
Motion, inkommen 2018-04-24. 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44  

Anmälan av motion om förmånscyklar till Svedala 
kommuns personal 

Dnr 2018-000125  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Jesper Sennertoft, socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om förmånscyklar till Svedala 
kommuns personal.  

 

Motionärerna anför att det finns flera såväl hälso- som miljömässiga fördelar 
med ett ökat cyklande. För att Svedala kommun ska vara en förebild för en mer 
hälsosam livsstil yrkar motionärerna att Svedala kommun inför möjligheterna till 
förmånscyklar för sin anställda personal. 

  

Handlingar i ärendet 
Motion, inkommen 2018-04-24. 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45  

Anmälan av motion om ökad trygghet i Svedala 
kommun 

Dnr 2018-000126  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Jesper Sennertoft, socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om ökad trygghet i Svedala 
kommun.  

 

Motionärerna anför att den upplevda otryggheten har ökat både lokalt och 
nationellt de senaste åren. Motionärerna tror att alla verksamheter kan bidra 
med något för att öka tryggheten i kommunen och yrkar därför att varje 
verksamhet tar fram och tittar på förslag på vad man skulle kunna göra för att 
påverka och förbättra tryggheten för kommunens invånare och medarbetare. 

  

Handlingar i ärendet 
Motion, inkommen 2018-04-24. 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46  

Anmälan av motion om naturen i Svedala 
kommun 

Dnr 2018-000127  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till bygg- och miljönämnden för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Geir Hansen, socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om naturen i Svedala kommun.  

 

Motionärerna anför att Svedala kommun, som första kommun i Skåne, i slutet 
av 1980-talet tog fram en naturvårdsplan. En naturvårdsplan är enligt 
motionärerna ett viktigt kunskapsunderlag för framtida beslut kopplade till fysisk 
planering. De yrkar därför att man gör en ny liknande inventering för att få 
kunskap om förändringar i Svedala kommuns natur och som ett bra 
kunskapsunderlag för framtiden. 

  

Handlingar i ärendet 
Motion, inkommen 2018-04-24. 

      

      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47  

Anmälan av motion om IT-stöd för äldre 

Dnr 2018-000128  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till socialnämnden för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Björn Jönsson, socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om IT-stöd för äldre.  

 

Motionärerna anför att utvecklingen i Sverige kommit långt och att det blir allt 
svårare att vara utan dator- och IT-kunskap. För att undvika att vissa hamnar i 
ett digitalt utanförskap yrkar motionärerna att Svedala kommun inför IT-
stöd/fixartjänst för alla Svedala kommuns medborgare som är 75 år eller äldre. 
  

Handlingar i ärendet 
Motion, inkommen 2018-04-24. 

      
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 

 


