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KOMMUNFULLMÄKTIGE   PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-10-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00-20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Ambjörn Hardenstedt och Birgitta Delring 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2018-10-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 94–100 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Björn Jönsson (§§ 94-95)                                 Lars Nordberg (§§ 96-100)                                   

 Justerare 

  

 Ambjörn Hardenstedt                                                        Birgitta Delring  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2018-10-17 

Anslaget sätts upp 2018-10-23 Anslaget till och med 2018-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

 

Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M) 
Per Mattsson (M) 
Lars Nordberg (M) 
Erik Stoy (M) 
Karin Mårtensson (M) 
Dan Nilsson (M) 
Sverker Nordgren (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Per Olof Lindgren (L) 
Linn Rydberg (L) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Leif Göthed (S) 
Björn Jönsson (S) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Jörgen Persson (V) 
Martin Gustafsson (MP) 
Daniel Forsberg (MP) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Steen Salling (SD) 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson () 
Ingrid Pedersen (SD) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Birgitta Delring (BP) 
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Tjänstgörande ersättare 

Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Geir Hansen (S), tjg ersättare för Jesper Sennertoft (S) 
Eva Borgelin (SD), tjg ersättare för Lars Dahmström (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), tjg ersättare för Kristina Fredlund (SD) 
Mats Bentmar (ÄS), tjg ersättare för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 
 

Ersättare och insynsplatser 

Erika Jepsson (M) 
Göran Jepsson (M) 
Anne Jönsson (M) 
James Perlman (M) 
Camilla Nordén (C) 
Kristoffer Linné (L) 
Christer Åkesson (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) 
Göran Malmberg (S) 
Janet Vibeke (V) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Hans Bengtsson (SD) 
Fredrik Bodensjö (SD) 
Christoffer Andersson (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
Carin Falck (BP) 
Bo Becking (BP) 

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 

ÄS  Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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Ärendelista 

§ 94 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och 
mandatfördelning vid valet till kommunfullmäktige ............................................... 5 

§ 95 
Val av kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande för 
mandatperioden 2018-2022 ................................................................................ 6 

§ 96 
Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2018-
2022 .................................................................................................................. 10 

§ 97 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 ........................................... 14 

§ 98 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 ........................................... 15 

§ 99 
Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2018 med 
prognos ............................................................................................................. 17 

§ 100 
Övriga valärenden ............................................................................................. 18 
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§ 94  

Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid 
slutlig rösträkning och mandatfördelning vid valet 
till kommunfullmäktige  

Dnr 2018-000266  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att lägga länsstyrelsens protokoll till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har vid slutlig röstsammanräkning enligt 13 kapitlet 
vallagen framlagt protokoll över slutlig rösträkning och mandatfördelning.  

Handlingar i ärendet 
Protokoll Länsstyrelsen Skåne 2018-09-13 - 2018-09-26, Slutlig rösträkning och 
mandatfördelning Svedala kommun.  
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§ 95  

Val av kommunfullmäktiges ordförande och vice 
ordförande för mandatperioden 2018-2022 

Dnr 2018-000275  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ytterligare en presidiepost tillförs kommunfullmäktige och att presidiet 
således utgörs av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande,  

 

att ordförandearvode utgår endast till ordförande och andre vice ordförande på 
så vis som ordförande och vice ordförande arvoderas idag. Till förste vice 
ordförande utgår inget ordförandearvode, 

 

att för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 utse Lars Nordberg (M) till 
ordförande i kommunfullmäktige,  

 

att för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 utse Hans Järvestam (M) till 
förste vice ordförande i kommunfullmäktige, samt 

 

att för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 utse Steen Salling (SD) till 
andre vice ordförande i kommunfullmäktige.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att bland ledamöterna välja dem som ska utgöra 
kommunfullmäktiges presidium. Under föregående mandatperiod har presidiet 
bestått av en ordförande och en vice ordförande.  

      

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar att ytterligare en presidiepost tillförs 
kommunfullmäktige och att presidiet således utgörs av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande samt att ordförandearvode utgår endast 
till ordförande och andre vice ordförande på så vis som ordförande och vice 
ordförande arvoderas idag. Till förste vice ordförande utgår inget 
ordförandearvode. 
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Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på Linda Allansson Westers (M) yrkande.  

 

Beslutsgång 
Ålderspresidenten ställer Linda Allansson Westers (M) yrkande mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande om avslag på detsamma mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) 
yrkande.  

 

Votering begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Linda Allansson Westers (M) yrkande röstar ja. Den som vill avslå detsamma 
röstar nej.  

 

Med 20 ja-röster, 12 nej-röster och 13 som avstår finner ålderspresidenten att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) 
yrkande.  

 

JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Hans Järvestam (M),  
Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Erik Stoy (M), Karin Mårtensson (M),  
Dan Nilsson (M), Sverker Nordgren (M), Ulf Lennerling (M),  
Gunilla Nordgren (M), Ewa Lennerling (M), Sara Ripa (C), 
Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L),  
Stefan Sarmes (KD), Jonathan Wetterström (BP), Birgitta Delring (BP),  
Mats Bentmar (ÄS) och Peter Henriksson (ÄS).  

 

NEJ-röster avgavs av Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S),  
Leif Göthed (S), Valentin Jovanovic (S), Björn Jönsson (S),  
Heléne Hardenstedt (S), Geir Hansen (S), Ewa Bohlin (S), Torbjörn Sköld (S),  
Jörgen Persson (V), Martin Gustafsson (MP) och Daniel Forsberg (MP).  

 

Peter Frost Jensen (SD), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD),  
Henrik Corneliussen (SD), Magnus Lilja (SD), Steen Salling (SD),  
Jörgen Persson (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Pedersen (SD),  
Tommy Rosenberg (SD), Eva Borgelin (SD), Caroline Gullstrand (SD) och 
Tonny Rosefors (SD) avstod från att rösta. 
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Yrkanden 
Kommunfullmäktige har därefter att utse ordförande för mandatperioden. 

 

Linda Allansson Wester (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Lars 
Nordberg (M) till ordförande för tiden fram till och med den 14 oktober 2022.  

 

Beslutsgång 
Ålderspresidenten finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Nordberg 
(M) till ordförande för tiden fram till och med den 14 oktober 2022.  

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktige har därefter att utse förste vice ordförande för 
mandatperioden.  

 

Linda Allansson Wester (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Hans 
Järvestam (M) till förste vice ordförande.  

 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Hans 
Järvestam (M) till förste vice ordförande. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktige har slutligen att utse andre vice ordförande för 
mandatperioden.  

 

Ambjörn Hardenstedt (S) förslår, med instämmande av Jörgen Persson (V) och 
Martin Gustafsson (MP), att kommunfullmäktige ska välja Björn Jönsson (S) till 
andre vice ordförande.  

 

Ronny Johnsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Steen Salling 
(SD) till andre vice ordförande.  
 
 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten konstaterar att det finns två förslag till andre vice ordförande 
och beslutar att kommunfullmäktige ska hålla en sluten votering.  
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Efter genomförd votering finner ålderspresidenten att 13 ledamöter röstat på 
Steen Salling (SD), att 12 ledamöter röstat på Björn Jönsson (S) och att 20 
ledamöter avgivit blanka röster.  
 
Ålderspresidenten konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att välja Steen 
Salling (SD) till andre vice ordförande.  

      

Beslut skickas till 
Lars Nordberg 
Hans Järvestam 
Steen Salling 
Ciceron 
Troman 
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§ 96  

Val av kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2018-2022 

Dnr 2018-000276  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till ledamöter i valberedningen för tiden fram till och med den 14 oktober 
2022 utse 

 

1. Per Mattsson (M) 

2. Kristoffer Linné (L) 

3. Camilla Nordén (C) 

4. Jesper Sennertoft (S) 

5. Henrik Corneliussen (SD) 

6. Per-Ola Valastig (MP) 

7. Mats Bentmar (ÄS) 

 

 

att till ersättare i valberedningen för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 
utse 

 

1. Erik Stoy (M) 

2. Carin Falck (BP) 

3. Stefan Sarmes (KD) 

4. Jörgen Persson (V) 

5. Tobias Ström (SD) 

6. Hellen Boij-Ljungdell (S) 

7. Martin Gustafsson (MP) 

 

att till ordförande i valberedningen utse Per Mattsson (M). 
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samt  

 

att till vice ordförande i valberedningen utse Henrik Corneliussen (SD).  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 43 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska nyvalda fullmäktige på 
första sammanträdet inom sig för den löpande mandatperioden välja en 
valberedning, bestående av sju ledamöter och lika många ersättare.  

 

Fullmäktige ska för samma tid bland valberedningens ledamöter välja en 
ordförande och en vice ordförande.  

      

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja  
Per Mattsson (M), Kristoffer Linné (L) och Camilla Nordén (C) till ledamöter i 
valberedningen samt Erik Stoy (M), Carin Falck (BP) och Stefan Sarmes (KD) 
till ersättare i valberedningen.  

 

Ambjörn Hardenstedt (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Jesper 
Sennertoft (S) till ledamot i valberedningen samt Hellen Boij-Ljungdell (S) till 
ersättare i valberedningen.  

 

Ronny Johnsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Henrik 
Corneliussen (SD) till ledamot i valberedningen och Tobias Ström (SD) till 
ersättare i valberedningen.  

 

Daniel Forsberg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska välja  
Per-Ola Valastig (MP) till ledamot i valberedningen.  

 

Jörgen Persson (V) föreslår att kommunfullmäktige ska välja honom till 
ersättare i valberedningen.  

 

Martin Gustafsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska välja honom till 
ersättare i valberedningen.  

 



 

 

12(18) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-10-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det föreligger sju förslag på ledamöter i 
valberedningen och sju förslag på ersättare i valberedningen.  

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Per Mattsson (M), 
Kristoffer Linné (L), Camilla Nordén (C), Jesper Sennertoft (S),  
Henrik Corneliussen (SD), Per-Ola Valastig (MP) och Mats Bentmar (ÄS) till 
ledamöter i valberedningen.  

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Erik Stoy (M),  
Carin Falck (BP), Stefan Sarmes (KD), Jörgen Persson (V), Tobias Ström (SD), 
Hellen Boij-Ljungdell (S) och Martin Gustafsson (MP) till ersättare i 
valberedningen.  

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktige har därefter att utse ordförande i valberedningen.  

 

Linda Allansson Wester (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja  
Per Mattsson (M) till ordförande i valberedningen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Per Mattsson (M) 
till ordförande i valberedningen.  

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktige har slutligen att utse vice ordförande i valberedningen.  

 

Ambjörn Hardenstedt (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja  
Jesper Sennertoft (S) till vice ordförande i valberedningen.  

 

Ronny Johnsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska välja  
Henrik Corneliussen (SD) till vice ordförande i valberedningen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Ambjörn Hardenstedts (S) och Ronny Johnssons (SD) 
förslag under acklamation och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja 
Henrik Corneliussen (SD) till vice ordförande i valberedningen.  
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Votering begärs.  

 

Efter genomförd sluten votering konstaterar ordföranden att 12 ledamöter röstat 
på Jesper Sennertoft (S), 13 ledamöter röstat på Henrik Corneliussen (SD) och 
att 20 ledamöter avgivit blanka röster.  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att välja  
Henrik Corneliussen (SD) till vice ordförande i valberedningen.  

      

 

Beslut skickas till 
Per Mattsson (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Camilla Nordén (C) 
Jesper Sennertoft (S) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Per-Ola Valastig (MP) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Erik Stoy (M) 
Carin Falck (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Jörgen Persson (V) 
Tobias Ström (SD) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Martin Gustafsson (MP) 
Troman 
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§ 97  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 

Dnr 2017-000325  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under resterade del av 2018 är:  

 

7 november, 28 november (start kl. 9.00 budget), 29 november (reservdag),  
5 december och 12 december, samt 

 

att sammanträdena företrädesvis är på onsdagar och börjar kl. 19.00.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2017, § 160, om 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige under 2018. Nyvalda 
kommunfullmäktige har att ta ställning till beslutade sammanträdesdagar för 
resterande del av 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-15, § 160. 
Planeringskalender för sammanträden 2018.  
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§ 98  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 

Dnr 2018-000255  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 är:  

23 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 11 september,  
9 oktober, 13 november, 27 november (start kl. 9.00 budget), 28 november 
(reservdag), samt 12 december,  

 

att sammanträdena företrädesvis är på onsdagar och börjar kl. 19, samt  

 

att uppmana nämnderna och de kommunala bolagen att i sin planering ta 
hänsyn till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kanslienheten har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019. Föreslagna 
sammanträdesdatum är inplanerade så att ärendegången främjas. Vid 
framtagandet av sammanträdesdatum har hänsyn även tagits till 
budgetprocessen.  

 

Förslag föreligger även på mötesfria kvällar som är till för politikens egna 
gruppmöten. Mötesfri kväll är onsdagen i veckan före kommunstyrelsens 
sammanträde och mötesfri kväll för kommunfullmäktige är måndagen före 
sammanträdet. 

 

Det nya kommunfullmäktige har själv att ta ställning till vilken tid 
kommunfullmäktiges sammanträde ska starta. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträdesdagar 
för kommunfullmäktige 2019 är: 23 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 
maj, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 27 november (start kl. 9.00 
budget), 28 november (reservdag), samt 12 december, att sammanträdena 
företrädesvis är på onsdagar, samt att uppmana nämnderna och de kommunala 
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bolagen att i sin planering ta hänsyn till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdesdagar. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-01, § 222. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 2018-09-19.  
Kalender med förslag på sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inklusive mötesfria kvällar.  

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att sammanträdena 
ska börja klockan 19 men uppger att kommunfullmäktige vid senare tillfälle kan 
besluta att ändra tiden för detta.  

.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag med tillägget att sammanträdena ska börja  
klockan 19 

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Svedalahem 
Svedab 
Ekonomienheten 
Ciceron 
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§ 99  

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 
augusti 2018 med prognos 

Dnr 2018-000254  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten för Svedala kommun per den 31 augusti 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram delårsrapport per den 31 augusti 2018 
tillsammans med prognos för helår. Kommunen redovisar ett positivt resultat på 
32,8 mnkr per siste augusti och en prognos på 12,5 mnkr för helår. 

 

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten 
är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisionens skriftliga 
bedömning har bilagts rapporten.  

 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens budgetberedning och 
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsrapporten för Svedala kommun per den 31 augusti 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-01, § 211. 
Delårsrapport för Svedala kommun januari-augusti 2018, daterad 2018-09-28. 
Revisorernas utlåtande över delårsrapporten. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-09-25.  

      

      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
Svedalahem 
Svedab 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-10-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100  

Övriga valärenden 

Dnr 2018-000270  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja avsägelsen, samt 

 

att för tiden fram till och med den 31 december 2019 utse  
Caroline Gullstrand (SD) till nämndeman vid Ystads tingsrätt.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Löfgren (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran om 
avsägelse av uppdraget som nämndeman vid Ystads tingsrätt.  

 

Nämndemän utses enligt skrivelse från Ystads tingsrätt för mandatperioden 
2015–2019.  

 

Valberedningens ordförande redogör för Sverigedemokraternas förslag till 
nämndeman.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Ystads tingsrätt, inkommen 
2018-09-28.  

      

      

Beslut skickas till 
Ulf Löfgren 
Caroline Gullstrand 
Ystads tingsrätt (med kontaktuppgifter till Caroline Gullstrand) 
Troman 

 


