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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 12 juni 2019 kl 19:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Sara Ripa (C) och Tommy Rosenberg (SD) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-06-17 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 60-76 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Lars Nordberg  

 Justerare 

  

 Sara Ripa                                                             Tommy Rosenberg  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-12 

Anslaget sätts upp 2019-06-18 Anslaget till och med 2019-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Martina Lindskog  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) 
Erik Stoy (M) 
Karin Mårtensson (M) 
Dan Nilsson (M) 
Sverker Nordgren (M), §§ 60-62, 64-76 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M), §§ 60-62, 64-76 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Per Olof Lindgren (L) 
Linn Rydberg (L) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Björn Jönsson (S) 
Jesper Sennertoft (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), 2:e vice ordförande 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Eva Borgelin (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Jan Holmerup (M) för Sverker Nordgren (M), § 63 
Göran Jepsson (M) för Gunilla Nordgren (M), § 63 
Carin Falck (BP) för Birgitta Delring (BP) 
Elin Westerberg (S) för Leif Göthed (S) 
Valentin Jovanovic (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Geir Hansen (S) för Heléne Hardenstedt (S) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) för Ewa Bohlin (S) 
Göran Malmberg (S) för Torbjörn Sköld (S) 
Caroline Gullstrand (SD) för Kristina Fredlund (SD) 
Christoffer Andersson (SD) för Tonny Rosefors (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Jan Holmerup (M), §§ 60-62, 64-76   
Göran Jepsson (M), §§ 60-62, 64-76 
James Perlman (M) 
Camilla Nordén (C) 
Kristoffer Linné (L) 
Christer Åkesson (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Morgan Pedersen (SD) 
Christian Boy (ÄS) 
Bo Becking (BP) 
 

Övriga närvarande  

Johan Lundgren, kommundirektör 
Teresa Fridell, kanslichef 
Oscar Andersson, it-tekniker 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 60 
Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 

§ 61 
Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019 ...................................................... 6 

§ 62 
Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 samt 
ombudgetering av investeringsprojekt i 2019 års budget ..................................... 8 

§ 63 
Årsberättelse och revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 
2018 .................................................................................................................. 10 

§ 64 
Samverkansavtal avseende Bara Söder ........................................................... 12 

§ 65 
Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 .................................................. 15 

§ 66 
Revidering av författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter 
med mera för insatser avseende personer tillhörande LSS 
personkrets ....................................................................................................... 17 

§ 67 
Revidering av författningssamling 2:02 Avgift för frukost i skolan ...................... 18 

§ 68 
Revidering av författningssamling 2:16 Matpriser vid servering ......................... 19 

§ 69 
Revidering av bolagsordning för Bostads AB Svedalahem ................................ 20 

§ 70 
Revidering av bolagsordning för Svedala Exploaterings AB (Svedab) ............... 21 

§ 71 
Svar på motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal .................... 22 

§ 72 
Valärenden ....................................................................................................... 24 

§ 73 
Anmälan av motion om att inrätta klimatpolitiskt råd i Svedala 
kommun ............................................................................................................ 26 

§ 74 
Anmälan av motion om att införa fritidsbank ...................................................... 27 

§ 75 
Anmälan av motion avseende uppsägning av samverkansavtal ........................ 28 

§ 76 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 29 
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§ 60  

Ändring av dagordningen 

Dnr 45183  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att tre nytillkomna ärenden "Anmälan av motion om att 
inrätta klimatpolitiskt råd i Svedala kommun", "Anmälan av motion om att införa 
fritidsbank" samt "Anmälan av motion avseende uppsägning av 
samverkansavtal" behandlas som ärende 14, 15 a och 15 b.  
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§ 61  

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019 

Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna rapporten Ekonomisk uppföljning januari-april 2019 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag på uppföljning som omfattar kommunens 
ekonomiska ställning samt utfall för nämnderna vad gäller drift och investeringar 
till och med siste april 2019. Ekonomienheten har gått igenom samtliga större 
balansposter, periodiserat utfallet och stämt av budget och kommunbidrag för 
första tertialet. Verksamheterna har lämnat kommentarer till utfallet och 
prognosen samt redogjort för viktiga händelser under årets första fyra månader. 
Nämndernas kompletta rapporter beslutas i respektive nämnd. Budgetutskottet 
har fått information om uppföljningen. 

 

Nämndernas gemensamma prognos visar på ett befarat underskott och därmed 
riskerar kommunen att det finansiella målet om god budgetföljsamhet inte 
uppnås. Underskotten är koncentrerade till följande verksamheter: 
kommunstyrelsen (arbete och integration), socialnämnden (IFO – köp av extern 
vård) samt bygg- och miljönämnd (inhyrd personal). Det krävs analys, 
konsekvensbeskrivning och kraftfulla åtgärder för att begränsa underskotten 
och försöka uppnå målet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten 
Ekonomisk uppföljning januari-april 2019. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutade kommunstyrelsen, för 
egen del, att bjuda in enhetschefen för Arbete och integration samt socialchefen 
till kommunstyrelsen den 17 juni 2019 för föredragning om kostnader för 
försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg (IFO), samt att påminna 
nämnderna om tidigare uppmaning (KS § 37, 2019) att inte överskrida sina 
budgetar 2019.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-26, § 117.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2019-05-21.  
Uppföljning januari-april 2019 Svedala kommun.  

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder 
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§ 62  

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 
2019 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 
2019 års budget 

Dnr 2019-000071  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överföra 29,7 mnkr, enligt specifikation i yttrandet, från kommunens 
investeringsbudget för 2018 till kommunens investeringsbudget för 2019, 

 

att ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 6,9 mnkr, enligt yttrande, till tekniska nämndens, 
avgiftsfinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2019,  

 

att ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 1 mnkr, enligt yttrande, till tekniska nämndens, 
skattefinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2019, samt 

 

att inom ramen för tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019 ombudgetera 1,3 mnkr enligt yttrande.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 
inkommit med begäran om överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019.  

 

Teknisk nämnd begär omföring med 13,9 mnkr, varav avgiftsfinansierad 
verksamhet står för 11 mnkr. Utbildningsnämnden begär omföring med 11,9 
mnkr. Kultur- och fritidsnämnden begär omföring med 3,8 mnkr. Totalt begär 
nämnderna omföringar med 29,6 mnkr. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet finns ett behov av överföring av investeringsmedel från 2018 till 
2019 med 0,1 mnkr. Totalt för kommunen blir således behovet av överföring 
29,7 mnkr.  

 

Teknisk nämnd begär även ombudgetering med 7,9 mnkr av 2018 års 
investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget. 6,9 mnkr avser 
avgiftsfinansierad verksamhet och 1 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. 
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Nämnden begär dessutom ombudgetering inom 2019 års investeringsbudget 
för den skattefinansierade verksamheten med 1,3 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 118.  
Tjänsteskrivelse om investeringsöverföring 2018, daterad 2019-05-17. 
Yttrande från ekonomienheten avseende begäran om överföring av  
investeringsmedel samt ombudgetering av investeringsprojekt. 
Tjänsteskrivelse av tf VA-chef, daterad 2019-02-11.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-01-22, § 6.  

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten  
Teknisk nämnd 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 63  

Årsberättelse och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet Nils 2018 

Dnr 2019-000208  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen för 2018, samt 

 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

 

Jäv 
 På grund av jäv deltar inte Gunilla Nordgren (M) och Sverker Nordgren (M) i 
ärendet.   

   

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet Nils avseende år 2018.  

 

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

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisningen för 2018, samt att, för Svedala kommuns del, 
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 120. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2019-04-30.  
Verksamhetsberättelse 2018 för Samordningsförbundet NILS. 
Revisionsrapport 2018 för Samordningsförbundet NILS.  
Information om årsredovisning från Samordningsförbundet NILS, inkommen 
2019-04-23.  
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Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Nils 
Ekonomienheten 

 



 

 

12(30) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64  

Samverkansavtal avseende Bara Söder  

Dnr 2018-000020  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ändra i förslag till samverkansavtal avseende Bara Söder så att punkt 7.2 får 
följande lydelse. "Ambitionen är att detaljplanen för Galoppområdet ska vinna 
laga kraft under 2021 och byggstart planeras till 2022. Utbyggnadsperioden 
beräknas till ca 5 år", samt 

 

att ingå samverkansavtal avseende Bara Söder.  

 

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering.  
 
Vi anser att området Bara Söder inte ska exploateras. Vi vill om utifall 
samverkansavtalet ändå antas att: 

- Kollektivtrafiken prioriteras i området. 

- GC-vägnätet prioriteras. 

- Eventuella ljud- och ljusstörningar från eventuell galoppanläggning minimeras. 

- I största mån installera solceller och/eller sedumtak inom området.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Baserat på avsiktsförklaring, daterad 11 juni 2018, som ingåtts mellan parterna i 
projektet Bara Söder har förhandlingar genomförts för att ta fram 
samverkansavtal avseende Bara Söder för att skapa förutsättningar för att 
förverkliga projektet. Parterna är nu överens om samverkansavtalet avseende 
Bara Söder. 

 

Samverkansavtalet ingås mellan Värby Fastighets AB (Värby), Svensk Galopp 
ideell förening (Galoppen), PGA of Sweden National AB (PGA) och Svedala 
kommun (Kommunen). Avtalet innebär att det i framtiden skapas möjlighet för 
exploatering i området Bara Söder. Bara Söder är beläget i tätorten Bara, söder 
om Malmövägen och ligger i anslutning till befintlig golfbana, PGA Sweden 
National. 
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Området finns med i Svedala kommuns nya översiktsplan, vilken antogs av 
kommunfullmäktige 28 november 2018. Området utpekas för följande: 

− besöksnäring, fritid 

− utbyggnadsområde för bostäder som inkluderar områden för 
allmännyttig verksamhet såsom exempelvis förskola och/eller skola, 
samt  

− utbyggnadsområde för verksamheter.   

 

Galoppen har för avsikt att etablera en större galoppanläggning inom Bara 
Söder och på mark i anslutning därtill, med tävlingsbana, träningsytor, 
stallplatser för ca 250 hästar, tillhörande bebyggelse och parkeringsytor.  

 

Värby och PGA avser att utveckla marken inom Bara Söder för hotell- och 
konferensanläggning och bostadsbebyggelse.  

 

Inom området kan kommunen komma att ställa krav på att en tomt för 
allmännyttig verksamhet, såsom exempelvis förskola, ska planeras. Kommunen 
och Värby ska gemensamt bestämma den Allmännyttiga tomtens lokalisering 
och area. Det kan i nuläget inte avgöras definitivt behov eller omfattning av en 
sådan tomt. Eventuella behov kommer att hanteras i detaljplanearbetet och 
regleras i kommande exploateringsavtal. Behov, placering och area på den 
Allmännyttiga tomten ska avgöras efter samråd mellan Kommunen och 
Värby/PGA inom ramen för detaljplaneprocessen.  

 

Detta samverkansavtal utgör ingen förpliktelse för någon Part att framöver ingå 
exploateringsavtal, marköverlåtelseavtal eller annat avtal avseende projekten. 
Detta avtal innefattar dock förpliktelser, under detta Avtals löptid, om 
samverkan i punkten 5, ekonomi i punkten 8.6 och organisation (i relevanta 
delar) i punkten 9.   

 

I förslag till samverkansavtal föreslås en justering av punkt 7.2. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ändra i förslag till samverkansavtal avseende Bara Söder så att punkt 7.2 får 
följande lydelse. "Ambitionen är att detaljplanen för Galoppområdet ska vinna 
laga kraft under 2021 och byggstart planeras till 2022. Utbyggnadsperioden 
beräknas till ca 5 år", samt att ingå samverkansavtal avseende Bara Söder.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 121. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 2019-05-10. 
Förslag till Samverkansavtal avseende Bara Söder.  
Bilaga 1.1 "Bara Söder", redovisning av markanvändning enligt 
Översiktsplanen.  
Bilaga 2.1.3 Koncept för utbyggnad av hotell, konferens och spa.  
Bilaga 3.2.3 Kartan över infartsvägen.  
Bilaga 6.3 Timtaxa.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-05-09, 
§ 19.  
Avsiktsförklaring daterad 2018-06-11.  

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

 

Martin Gustafsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin 
Gustafssons (MP) förslag att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 65  

Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 

Dnr 2019-000050  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av planen i enlighet 
med utbildningsnämndens kommande remissvar.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag till Lokalförsörjningsplan 2020-2029. 
Förslaget har tidigare varit ute på remiss och samtliga nämnder har yttrat sig 
över sina behov av lokaler.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
Lokalförsörjningsplan för 2020-2029, samt att förtydliga att respektive 
verksamhetsområdes redovisade behov i lokalförsörjningsplanen kommer att 
prövas i enskilda ärenden. 

 

Utbildningsnämnden har den 3 juni 2019 beslutat att ta upp ärende om justering 
av utbildningsnämndens behov inför antagande av Lokalförsörjningsplan vid sitt 
ordinarie sammanträde den 19 augusti 2019.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-29, § 122. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-06-03, § 75. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23, § 48.   
Förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029, daterad 2019-04-04. 
Bilaga 1 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens  
lokalbehov och lokalförändringar, daterad 2019-04-04. 
Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer från Miljö och 
teknik, daterad 2019-04-04. 
Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 2019-04-04.  
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Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 
för revidering av planen i enlighet med utbildningsnämndens kommande 
remissvar.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Hans Järvestams (M) återremissyrkande mot frågan om 
ärendet kan avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet.  

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
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§ 66  

Revidering av författningssamling 2:34 
Tillämpningsregler till avgifter med mera för 
insatser avseende personer tillhörande LSS 
personkrets 

Dnr 2019-000198  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för 
insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets med följande text "För 
personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm och 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria". 

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår att författningssamlingen avseende tillämpningsregler 
till avgifter m.m. för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets 
ska kompletteras med följande: 

”För personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm 
och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria.” 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets med följande text "För 
personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm och 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria". 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 134. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-11, § 47.  
Förslag till ändring, författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m.m. 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets.  

     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67  

Revidering av författningssamling 2:02 Avgift för 
frukost i skolan 

Dnr 2019-000221  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till reviderad författning 2:02 med nytt namn Avgift för måltider 
inom utbildning, att gälla från och med 1 september 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Prisjusteringar av måltider har inte gjorts sedan 2001. Mot bakgrund av ökade 
personalkostnader samt att moms ska ingå i priset har teknisk nämnd tagit fram 
förslag till reviderad författning 2:02 "Avgift för måltider inom utbildning". I 
förslaget är all försäljning av måltider inom utbildning är samlad i samma 
författning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderad författning 2:02 med nytt namn Avgift för måltider inom utbildning, att 
gälla från och med 1 september 2019.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 135. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23, § 52. 
Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 2019-04-17. 
Nu gällande författningssamling 2:02 Avgift för frukost i skolan. 
Förslag på revidering av författningssamling 2:02 Avgifter för måltider inom 
utbildning.  

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningsamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68  

Revidering av författningssamling 2:16 Matpriser 
vid servering 

Dnr 2019-000217  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderad författning 2:16 Matpriser vid servering, att gälla från och med 
1 september 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Prisjustering av matpriser vid servering har inte gjorts sedan 2014. Mot 
bakgrund av ökade kostnader för livsmedel och personal samt att all privat 
försäljning ska inkludera moms har teknisk nämnd tagit fram förslag på 
reviderad författning 2:16 Matpriser vid servering. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad 
författning 2:16 Matpriser vid servering, att gälla från och med 1 september 
2019.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 136. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23, § 53. 
Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 2019-04-17. 
Förslag till reviderad författning 2:16 Matpriser vid servering. 
Gällande författning 2:16 Matpriser vid servering.  

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69  

Revidering av bolagsordning för Bostads AB 
Svedalahem 

Dnr 2019-000224  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna reviderad bolagsordning för Bostads AB Svedalahem.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 ombildades den kommunala bolagsstrukturen och en äkta 
skatterättslig koncern bildades med Svedala kommunhus AB som holdingbolag. 
Som ett led i detta sålde Svedalahem Svedab till Svedala kommunhus AB.  

 

På grund av ombildningen behöver bolagsordningen för Svedalahem revideras. 
Föreslagna ändringar framgår av förslaget till reviderad bolagsordning. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna reviderad bolagsordning för Bostads AB Svedalahem.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 128. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-05-16.  
Förslag till reviderad bolagsordning för Bostads AB Svedalahem.  

     

     

Beslut skickas till 
Svedalahem 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70  

Revidering av bolagsordning för Svedala 
Exploaterings AB (Svedab) 

Dnr 2019-000225  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna reviderad bolagsordning för Svedala Exploaterings AB.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 ombildades den kommunala bolagsstrukturen och en äkta 
skatterättslig koncern bildades med Svedala kommunhus AB som holdingbolag. 
Som ett led i detta sålde Svedalahem Svedab till Svedala kommunhus AB. 

 

På grund av ombildningen behöver bolagsordningen för Svedab revideras. 
Föreslagna ändringar framgår av förslaget till reviderad bolagsordning. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna reviderad bolagsordning för Svedala Exploaterings AB.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 129. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-05-16.  
Förslag till reviderad bolagsordning för Svedala Exploaterings AB (Svedab).  

     

     

Beslut skickas till 
Svedab 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71  

Svar på motion om förmånscyklar till Svedala 
kommuns personal 

Dnr 2018-000125  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. .  

     

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 23 april 2018 lämnar Ambjörn Hardenstedt och Jesper 
Sennertoft, Socialdemokraterna, ett förslag att Svedala kommun ska införa 
möjligheten till förmånscyklar för kommunens anställda. Motionärerna 
framhåller att förmånscykel är ett bra och förmånligt sätt att finansiera ett 
miljövänligt och hälsofrämjande transportmedel för den anställde. Motionärerna 
framhåller att införandet bidrar till att kommunen är en förebild för en mer 
hälsosam livsstil som bidrar till hållbar utveckling och miljösmarta val. Av 
motionen framgår att motionärerna föreslår en lösning i form av 
bruttolöneavdrag. 

 

HR-enheten har sedan tidigare i uppdrag från kommunstyrelsens 
personalutskott att se över förmånshanteringen för anställda i syftet att Svedala 
kommun ska förbli en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda förmånscyklar som ett 
bruttolöneavdrag medför både för- och nackdelar för medarbetaren och 
arbetsgivaren. HR-enheten, som utrett frågan, föreslår att motionen ska anses 
besvarad och att frågan om införande av förmånscyklar ska införlivas i HR-
enhetens pågående uppdrag. 

 

Kommunstyrelsen, som berett motionen, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anse motionen besvarad, samt att frågan om införande av förmånscyklar ska 
införlivas i HR-enhetens pågående arbete med personalförmåner.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 140. 
Tjänsteskrivelse motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal, 
daterad 2019-02-12.   
Motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal, daterad 2018-04-23.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att motionen ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ambjörn Hardenstedts (S) återremissyrkande mot frågan 
om ärendet kan avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet.  

 

Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill att 
ärendet ska avgöras idag rösta JA. Den som vill att ärendet ska återremitteras 
röstar NEJ.  

 

Med 20 ja-röster och 25 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet. Omröstningsresultat framgår av bilaga till 
detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72  

Valärenden 

Dnr 2019-000330  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelserna,  

 

att anmäla Linn Rydbergs (L) och Björn Jönssons (S) avgångar från 
kommunfullmäktige till Länsstyrelsen Skåne för förnyad röstsammanräkning,  

 

att utse Kristina Bredberg (L) till ersättare i bygg- och miljönämnden, efter Linn 
Rydberg (L), för tiden till och med den 31 december 2022,  

 

att utse Anders Gsaxner (S) till ersättare i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Benny Andersson (S), för tiden intill ordinarie bolagsstämma 
2023, samt 

 

att utse Anders Gsaxner (S) till ersättare i styrelsen för Svedala Exploaterings 
AB, efter Benny Andersson (S), för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2023.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Linn Rydberg (L) har till kommunfullmäktige inkommit med avsägelse av 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i bygg- och 
miljönämnden samt som partiföreträdare. Partiföreträdare utses inte av 
kommunfullmäktige varför avsägelsen anmäls till kansli- och HR-enheterna.  

 

Kommunfullmäktige beslutade även vid sitt sammanträde den 15 maj 2019,  
§ 55, att valet av ersättare i styrelserna för Bostads AB Svedalahem och 
Svedala Exploaterings AB, för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2023, skulle 
kvarstå till nästa sammanträde.  

 

Vid sammanträdet inkommer Björn Jönsson (S) med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Linda Allansson Wester (M), Gunilla Nordgren (M), Per Olof Lindgren (L) och 
Ambjörn Hardenstedt (S) tackar Björn Jönsson för hans långvariga politiska 
gärning.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i bygg- 
och miljönämnden, inkommen 2019-06-10.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, inkommen 2019-06-
12.  

     

     

Beslut skickas till 
Linn Rydberg 
Björn Jönsson 
Kristina Bredberg 
Anders Gsaxner 
Svedalahem 
Svedab 
Troman 
Ciceron 
HR-enheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73  

Anmälan av motion om att inrätta klimatpolitiskt 
råd i Svedala kommun 

Dnr 2019-000349  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Jörgen Persson (V) och Martin Gustafsson (MP) har 
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att inrätta klimatpolitiskt råd 
i Svedala kommun. Motionärerna anför att ett klimatpolitiskt råd skulle ha som 
uppdrag att utvärdera samt driva kommunens arbete framåt för minskad 
klimatpåverkan och ökad klimatanpassning.  

 

Motionärerna yrkar: 

att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att se över 
möjligheten att inrätta ett klimatpolitiskt råd där samtliga av kommunfullmäktiges 
partier, intresseorganisationer och allmänheten bjuds in att delta.  

Handlingar i ärendet 
Motion om att inrätta klimatpolitiskt råd i Svedala kommun, inkommen 2019-06-
11.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74  

Anmälan av motion om att införa fritidsbank 

Dnr 2019-000348  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Jörgen Persson (V) och Martin Gustafsson (MP) har 
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att införa en fritidsbank. 
Motionärerna anför att Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och 
fritidsprylar. Fritidsbank finns i dagsläget i ett 80-tal kommuner i Sverige.  

 

Motionärerna yrkar: 

att kommunfullmäktige ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att se över 
möjligheterna att starta en fritidsbank för Svedala.  

Handlingar i ärendet 
Motion om att införa fritidsbank, inkommen 2019-06-11.  

     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75  

Anmälan av motion avseende uppsägning av 
samverkansavtal 

Dnr 2019-000351  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson (ÄS), Mats Bentmar (ÄS) och Ronny Johnsson (SD) 
inkommer till kommunfullmäktige med motion avseende uppsägning av 
samverkansavtal. Motionärerna anför att det är viktigt att vara tydlig och att de 
ser det som sin skyldighet att informera Kriminalvården om att medborgarna i 
Svedala, genom folkomröstning, har sagt nej och det därmed står klart att 
samverkansavtalet måste sägas upp.  

Handlingar i ärendet 
Motion avseende uppsägning av samverkansavtal, inkommen 2019-06-12.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000312  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen, samt 

 

att uppmana valnämnden att kontrollera och eventuellt korrigera 
folkomröstningsresultatet och efter eventuell korrigering åter anmäla resultatet 
till fullmäktige.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige inkommit med rapport efter 
granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola.  
 

Valnämnden har den 4 juni 2019, § 30, fastställt resultatet i folkomröstningen 
rörande en eventuell etablering av en kriminalvårdsanläggning i Svedala 
kommun. 
 

Valnämndens ordförande, Ulf Lennerling (M), redogör för valnämndens arbete 
med att genomföra folkomröstningen.  
 

Mats Bentmar (ÄS) anför att det fastställda resultatet bör justeras då siffrorna 
vad avser bland annat antalet röster ogiltiga är felaktiga.  

 

Handlingar i ärendet 
Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola av 
KPMG, daterad 2019-05-16.  
Missiv av kommunrevisionen, daterat 2019-05-16. 
Protokollsutdrag valnämnden 2019-06-04, § 30, med slutligt resultat i 
folkomröstningen rörande en eventuell etablering av en 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.  

     

     



 

 

30(30) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut skickas till 
Valnämnden 
Kommunrevisionen 
Svedala kommuns webbplats (granskningsrapporten) 
 

 


