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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-
11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 11 september 2019 kl 19:00-19:20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Erik Stoy och Kristina Fredlund 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-09-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 94-104 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Lars Nordberg  

 Justerare 

  

 Erik Stoy                                                                    Kristina Fredlund  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-11 

Anslaget sätts upp 2019-09-17 Anslaget till och med 2019-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

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) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Per Olof Lindgren (L) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Leif Göthed (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Jesper Sennertoft (S) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Jörgen Persson (V) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (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) 
Kristina Fredlund (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstgörande ersättare 

Christer Åkesson (L) för Kristoffer Linné (L) 
Valentin Jovanovic (S) för Hellen Boij Ljungdell (S) 
Geir Hansen (S) för Elin Westerberg (S) 
Göran Malmberg (S) för Heléne Hardenstedt (S) 
Per-Ola Valastig (MP) för Martin Gustafsson (MP) 
Therese Wallin (MP) för Daniel Forsberg (MP) 
Caroline Gullstrand (SD) för Tobias Ström (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Göran Jepsson (M) 
Anne Jönsson (M) 
James Perlman (M) 
Camilla Nordén (C) 
Katrin Lydén (L) 
Janet Vibeke (V) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Hans Bengtsson (SD) 
Christoffer Andersson (SD) 
Carin Falck (BP) 
Bo Becking (BP) 

Övriga närvarande 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Teresa Fridell, stabschef 
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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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 94 
Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 

§ 95 
Revidering av skolplan för 2018-2023 ................................................................. 6 

§ 96 
Antagande av arbetsmiljömål 2019-2022, Svedala kommun ............................... 7 

§ 97 
Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 .................................................... 9 

§ 98 
Begäran om investeringsmedel och begäran om ombudgetering av 
investeringsmedel ............................................................................................. 11 

§ 99 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut ................................................................................................................ 13 

§ 100 
Svar på motion om uppsägning av samverkansavtal ........................................ 14 

§ 101 
Val av nämndemän till Ystads tingsrätt ............................................................. 16 

§ 102 
Övriga valärenden ............................................................................................. 18 

§ 103 
Anmälan av motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställningar inom vård och omsorg .................................................................. 21 

§ 104 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 22 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94  

Ändring av dagordningen 

Dnr 45183  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytt ärende "Anmälan av motion om krav på utdrag 
ur belastningsregistret vid anställningar inom vård och omsorg" läggs till som 
ärende 10 i dagordningen.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95  

Revidering av skolplan för 2018–2023 

Dnr 2019-000324  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till reviderad Skolplan 2018–2023.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har till kommunfullmäktige framlagt förslag att anta 
reviderad Skolplan för 2018–2023 för Svedala kommun. Förslaget har tagits 
fram utifrån de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen för 
innevarande mandatperiod samt de nämndmål som utbildningsnämnden tagit 
fram.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderad Skolplan 2018–2023.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-17, § 152. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-05-20, § 63.  
Reviderade nya mål för skolplan 2018–2023. 
Antagen skolplan 2018–2023.  

     

     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96  

Antagande av arbetsmiljömål 2019–2022, Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000047  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta nya arbetsmiljömål för perioden 2019–2022 för Svedala kommun. 
Arbetsmiljömålen revideras vid behov i samband med den årliga 
rapporteringen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nya kommunövergripande arbetsmiljömål för perioden 2019 - 2022 
är framtagna i Central samverkansgrupp (Cesam). Arbetsmiljömålen är 
omarbetade från föregående period (2017 – 2018) men fokus ligger fortsatt på 
att öka hälsan och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

 

Kommunstyrelsen har avsatt medel till ett tvåårigt förändringsprojekt med syfte 
att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Stödet till kärnverksamheterna 
ska förstärkas och fokus förflyttas från rehabiliterande åtgärder till förebyggande 
och främjande insatser. 
 

Antagna arbetsmiljömål och därtill kopplade aktiviteter ska införas i 
samverkanssystemet. Arbetsmiljömålen följs upp årligen i samband med årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Måluppfyllelse och resultat ska 
även följas upp av respektive nämnd samt rapporteras till kommunstyrelsens 
personalutskott årligen.  

 

Måluppfyllelsen för kommunen som helhet ska behandlas i Central 
samverkansgrupp som utifrån resultatet kan föreslå kommunövergripande 
insatser. Respektive verksamhetssamverkan ska följa upp resultatet på 
verksamhetsnivå och kan utifrån resultatet föreslå verksamhetsövergripande 
insatser. 

 

Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet 
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya arbetsmiljömål för 
perioden 2019–2022 för Svedala kommun. Arbetsmiljömålen revideras vid 
behov i samband med den årliga rapporteringen.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26, § 170.   
Tjänsteskrivelse av HR-specialist, daterad 2019-07-02. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2019-06-12, § 21. 
Arbetsmiljömål 2019–2022.  

 

     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
HR-enheten 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97  

Lokalförsörjningsplan för perioden 2020–2029 

Dnr 2019-000050  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta uppdaterat förslag till Lokalförsörjningsplan för 2020–2029, samt 

 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag till reviderad Lokalförsörjningsplan 2020–
2029.  

 

Vid sitt senaste sammanträde den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av 
Lokalförsörjningsplanen, med hänvisning till teknisk nämnds beslut 23 april 
2019, § 48, att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med 
anledning av ny befolkningsprognos.  

 

Utbildningsnämnden har i beslut den 19 augusti 2019 justerat behov och antal 
platser samt ändringar på grund av ändrade beslut (nybyggnad Hattstugans 
förskola, Mumindalen - ingen tillbyggnad, Spångholmsskolans kök och matsal 
ingen om- och tillbyggnad). Därtill har flera tidpunkter för färdigställande flyttats 
fram.  

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta uppdaterat förslag till Lokalförsörjningsplan för 2020–2029, samt att 
förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26, § 173. 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2029, daterad 2019-08-20. 
Bilaga 1 till Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2029, daterad 2019-08-20. 
Tjänsteskrivelse om utbildningsnämndens förändrade beslut, daterad 2019-08-
20. 
Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden om justerad lokalförsörjningsplan, daterad 
2019-08-14. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-08-19 § 89. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-06-12 § 65. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnd 2019-06-03 § 75. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27 § 122. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23 § 48.  
Protokollsutdrag socialnämnd 2019-03-14 § 34.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnd 2019-03-06 § 17. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnd 2019-03-21 § 28.  
Yttrande av ekonomichefen, daterat 2019-03-07.  
Yttrande från SVEDAB, daterat 2019-03-26.  

Befolkningsprognosen finns på www.svedala.se/befolkningsstatistik 

     

     

Beslut och antagen plan skickas till 
Samtliga nämnder 
Svedab 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  
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§ 98  

Begäran om investeringsmedel och begäran om 
ombudgetering av investeringsmedel 

Dnr 2019-000337  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att finansiera investeringsprojekt för inköp av mätutrustning med ett anslag av 
investeringsmedel på 0,5 mnkr, samt 

 

att ombudgetera 1,3 mnkr från projektet för Bara Centrum till projektet 
anläggande av parkering efter den rivna Gröna Ladan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett äskande om att beviljas 
investeringsmedel för inköp av ny mätutrustning. Äskandet ligger på 0,5 mnkr. 
Då investeringsbudgeten för kommunen som helhet i prognosen per 30 april 
2019 visar på ett överskott på 14,1 mnkr finns det möjlighet att finansiera denna 
investering inom befintlig låneram och utan att öka de finansiella kostnaderna 
ytterligare än vad som är beräknat sedan tidigare. Ekonomienheten tillstyrker 
detta investeringsäskande.    

 

Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om ombudgetering inom 
2019 års investeringsbudget för nämndens skattefinansierade verksamhet. Då 
det rör sig om en ombudgetering inom befintlig budget har denna 
ombudgetering i sig ingen påverkan på kommunens skuldsättning och 
finansiella kostnader. Ekonomienheten tillstyrker därmed denna begäran om 
ombudgetering av investeringsmedel. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiera 
investeringsprojekt för inköp av mätutrustning med ett anslag av 
investeringsmedel på 0,5 mnkr, samt att ombudgetera 1,3 mnkr från projektet 
för Bara Centrum till projektet anläggande av parkering efter den rivna Gröna 
Ladan.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26, § 171.  
Tjänsteskrivelse av controller, daterad 2019-06-25. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-05-23 § 56, Ekonomisk 
uppföljning januari-april 2019. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-05-21, § 66, Ekonomisk uppföljning per 
30 april för teknisk nämnd.  

     

     

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Teknisk nämnd  
Ekonomienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut 

Dnr 2019-000339  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna rapporteringen för första kvartalet 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-g § lagen om Lom stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd 
beslutet gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 

 

Vård och omsorg har för kvartal 1, 2019, följande att rapportera: 

− SoL: Fyra ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten särskilt boende 
(349, 348, 151, 109 dagar). 

− LSS: Sex ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller bostad 
för vuxna (157, 116 dagar), ledsagarservice (100 dagar), kontaktperson 
(100, 135, 136 dagar).  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26, § 175.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-04 § 73. 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, 2019-04-25. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS,  
2019-03-31.  

     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  
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§ 100  

Svar på motion om uppsägning av 
samverkansavtal 

Dnr 2019-000351  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen då Kriminalvården meddelat att etableringsprojektet i 
Svedala kommun avslutas och då såväl avsiktsförklaringen som 
samverkansavtalet avseende framtagande av lokaliseringsstudie inte längre 
gäller.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson (ÄS), Mats Bentmar (ÄS) och Ronny Johnsson (SD) yrkar i en 
motion att kommunen ska informera Kriminalvården om att medborgarna i 
Svedala kommun har sagt nej till en fängelseetablering i kommunen och att 
kommunens samverkansavtal med Kriminalvården därmed ska sägas upp. 

 

Mellan Svedala kommun och Kriminalvården finns dels en avsiktsförklaring 
undertecknad den 1 februari 2017, dels ett samverkansavtal avseende 
lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun 
undertecknad i maj och juni 2017. Den lokaliseringsstudie som 
samverkansavtalet avsåg är slutförd och Kriminalvårdens och kommunens 
skyldigheter enligt avtalet är slutreglerade. Inga ytterligare samverkansavtal har 
ingåtts efter detta. 
 

Den 2 juli 2019 meddelade Kriminalvården i skrivelse till Svedala kommun att 
Kriminalvården anser att avsiktsförklaringen inte längre ska gälla samt att 
etableringsprojektet i Svedala kommun avslutas. Kommunstyrelsen föreslås vid 
sitt sammanträde den 26 augusti 2019 formellt besluta att avsiktsförklaringen 
mellan kommunen och Kriminalvården ska upphöra att gälla. Eftersom 
Kriminalvården har hävt avsiktsförklaringen och avbrutit etableringsprojektet i 
Svedala kommun och då föremålet för samverkansavtalet – lokaliseringsstudien 
– är slutförd saknas förutsättningar för att bifalla motionens yrkande.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då 
Kriminalvården meddelat att etableringsprojektet i Svedala kommun avslutas 
och då såväl avsiktsförklaringen som samverkansavtalet avseende 
framtagande av lokaliseringsstudie inte längre gäller.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26, 174 §. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-07-26. 
Motion om uppsägning av samverkansavtal, inkommen 2019-06-12.  
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§ 101  

Val av nämndemän till Ystads tingsrätt 

Dnr 2019-000112  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att välja följande till nämndemän i Ystads tingsrätt för tiden från och med  
den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023.  

 

1. Hans Mårtensson  

2. Erika Jepsson  

3. Ewa Lennerling 

4. Kristina Larsson  

5. Désirée Nilsson  

6. Caroline Gullstrand  

7. Tommy Rosenberg  

8. Camilla Stålhammar  

9. Tonny Rosefors  

10. Lennart Ohlsson 

11. Helene Hardenstedt  

12. Christina Forsberg 

  

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun tillhör Ystad tingsrätts domsaga och har därför att välja 
nämndemän till denna. Nämndemannauppdraget är opolitiskt och 
mandatperioden för uppdraget skiljer sig från den som gäller för 
kommunfullmäktige, nämnder och kommunstyrelse. Mandatperioden för vilken 
nämndemän ska utses är därför 1 januari 2020 – 31 december 2023.  
 

Enligt skrivelse från Ystads tingsrätt ska uppgift om vilket parti som nominerat 
nämndemannen inte framgå av beslutet.  
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Svedala kommun har att välja 12 nämndemän. Antalet uppdrag är fördelat efter 
befolkningsmängden i de kommuner som ingår i Ystads tingsrätts domsaga.  
 

Valberedningen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige välja personer 
enligt ovan.   

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-09-11, § 3.  
Uppdaterad information från Ystads tingsrätt om fördelning av antalet 
nämndemannauppdrag, daterad 2019-08-20.   
Skrivelse från Ystads tingsrätt, daterad 2019-02-25.  

     

     

Beslut skickas till 
Ystads tingsrätt (med kontaktuppgifter till dem som valts) 
Valda 
Troman 
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§ 102  

Övriga valärenden 

Dnr 2019-000479  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelserna,  

 

att utse Lovisa Henriksson (ÄS) till ersättare i utbildningsnämnden, efter Eva 
Brengdahl (ÄS), för tiden till och med den 31 december 2022,  

 

att utse Reino Lindberg (ÄS) till ledamot i bygg- och miljönämnden, efter Jörgen 
Rasmusson (ÄS), för tiden till och med den 31 december 2022,  

 

att utse Valentin Jovanovic (S) till ledamot i kommunstyrelsen, efter Hellen Boij-
Ljungdell (S), för tiden till och med den 31 december 2022,   

 

att utse Torbjörn Sköld (S) till ersättare i kommunstyrelsen, efter Valentin 
Jovanovic (S), för tiden till och med den 31 december 2022,  

 

att utse Gull-Britt Jönsson (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter 
Hellen Boij-Ljungdell (S), för tiden till och med den 31 december 2022,   

 

att utse Torbjörn Sköld (S) till ersättare i valberedningen, efter Hellen Boij-
Ljungdell (S), för tiden fram till och med den 14 oktober 2022,  

 

att utse Alf Persson (S) till ledamot i Bostads AB Svedalahems styrelse, efter 
Roland Ljungdell (S), för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2023,  

 

att utse Alf Persson (S) till ledamot i Svedala Exploaterings AB:s styrelse, efter 
Roland Ljungdell (S), för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2023,  

 

att utse Sten Andersson (S) till ledamot i Svedala kommuns revision, efter Gull-
Britt Jönsson (S), för återstoden av mandatperioden 2019-2022, samt 
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att ge Ulf Hansson (MP) insynsplats i kultur- och fritidsnämnden, efter Martin 
Gustafsson (MP), för tiden fram till och med den 31 december 2022.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit. 

 

− Eva Brengdahl (ÄS) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

− Jörgen Rasmusson (ÄS) avsäger sig sitt uppdrag ledamot i bygg- och 
miljönämnden. 

− Hellen Boij-Ljungdell (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i 
utskottet för arbete och integration, ersättare i personalutskottet och 
ersättare i valberedningen.  

− Roland Ljungdell (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i 
styrelserna för Svedalahem och Svedab samt som nämndeman i 
Ystads tingsrätt.  

− Gull-Britt Jönsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
Revisionen.  

− Martin Gustafsson (MP) avsäger sig sin insynsplats i kultur- och 
fritidsnämnden.  

 

Enligt uppgift från Ystads tingsrätt behöver inget fyllnadsval förrättas vad avser 
Roland Ljungdells (S) uppdrag som nämndeman.  

 

Vid sammanträdet inkommer Valentin Jovanovic (S) med en avsägelse av sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, inkommen 2019-
08-29.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden, inkommen 
2019-08-29.  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen m.fl., inkommen 2019-
09-05. 
Avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i Svedalahem och Svedab m.m., 
inkommen 2019-09-05. 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunrevisionen, inkommen 2019-09-
05.  
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Beslut skickas till 
Eva Brengdahl 
Jörgen Rasmusson 
Hellen Boij-Ljungdell 
Roland Ljungdell 
Gull-Britt Jönsson 
Valentin Jovanovic 
Lovisa Henriksson 
Reino Lindberg 
Torbjörn Sköld 
Alf Persson 
Sten Andersson 
Ulf Hansson 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Svedalahem 
Svedab 
Ystads tingsrätt 
HR-enheten 
Kundservice 
Troman 
Ciceron 

 



 

 

21(22) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103  

Anmälan av motion om krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom vård 
och omsorg 

Dnr 2019-000489  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Tonny Rosefors (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om krav 
på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och 
omsorgen för personer med funktionsvariationer. Enligt motionären befinner sig 
äldre och personer med funktionsvariation ofta i beroendeställning till bland 
annat den offentliga omsorgen. Kommunen bör därför göra allt den kan för att 
garantera dessa grupper trygghet och införande av krav på utdrag ur 
belastningsregistret är ett steg i denna strävan.  

 

Motionären yrkar att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen 
införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister samt att det vid 
anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i 
gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans införs 
kvar på utdrag ur polisens belastningsregister.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariationer, inkommen 
2019-09-10.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 104  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2019-000470  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har meddelat beslut om nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige efter förnyad röstsammanräkning.  

 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har 
beslutat om nämndmål och indikatorer för sina respektive verksamheter.  
 

Handlingar i ärendet 
Beslut av Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
för Socialdemokraterna, daterad 2019-07-09.  
Beslut av Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
för Liberalerna, daterad 2019-07-09.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26, § 169. 
Kommunstyrelsens mål och indikatorer 2019-2022. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-05-08, § 34. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-08-22, § 77. 
Förslag till mål och indikatorer för bygg- och miljönämnden.  

 

     

     

 

 


