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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-
13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 13 november 2019 kl 17:00-18:35 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare  

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-11-18  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 105-113 

 Teresa Fridell   

 Ordförande 
  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
  

 Christer Åkesson                                                           Tonny Rosefors  
 
 

 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-13 

Anslaget sätts upp 2019-11-19 Anslaget till och med 2019-12-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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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) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Kristoffer Linné (L) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Leif Göthed (S) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Jesper Sennertoft (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Martin Gustafsson (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) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Ingrid Pedersen (-) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Christer Åkesson (L) för Per Olof Lindgren (L) 
Valentin Jovanovic (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Geir Hansen (S) för Elin Westerberg (S) 
Göran Malmberg (S) för Ewa Bohlin (S) 
Janet Vibeke (V) för Jörgen Persson (V) 
Per-Ola Valastig (MP) för Daniel Forsberg (MP) 
Caroline Gullstrand (SD) för Eva Kristensson Borgelin (SD) 
Christoffer Andersson (SD) för Kristina Fredlund (SD) 
Christian Boy (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Erika Jepsson (M) 
Göran Jepsson (M) 
Anne Jönsson (M) 
Camilla Nordén (C) 
Katrin Lydén (L) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Morgan Pedersen (SD) 
Carin Falck (BP) 
Bo Becking (BP) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
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 



 

 

4(20) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 105  

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 
augusti 2019 
Dnr 2019-000513  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna delårsrapporten för Svedala kommun per 31 augusti 2019, samt 

 
att kommunens bolag också ska vara föremål för revision och ingå i kommande 
redovisningar.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram delårsrapport per 31 augusti 2019 tillsammans 
med prognos för helår. 

Finansförvaltningen redovisar positiv budgetavvikelse med 32,1 miljoner kronor. 
Överskott har uppstått avseende försäljning av andelar av 
pensionsförvaltningen, värdeökning pensionsförvaltning, tomtförsäljningar, 
skatteintäkter, utdelning från Kommuninvest och ej utnyttjade anslag för 
finansiell reserv. 

Verksamheterna redovisar en negativ avvikelse för perioden med nästan 1,8 
miljoner kronor.  
Delårsprognosen för verksamheterna redovisar ett underskott på 11,7 miljoner 
kronor.  
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapporten för Svedala kommun per 31 augusti 2019. När 
kommunstyrelsen behandlade ärendet beslutade kommunstyrelsen för egen del 
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för 
att nå det budgeterade överskottet om 10 mnkr samt att återkomma med 
förslag på åtgärder vad gäller budgetföljsamhet. Båda uppdragen ska 
återrapporteras i samband med ekonomisk uppföljning i november. 

Revisionens ordförande, Mats Carlsson (SD), redogör för revisionens 
bedömning av delårsrapporten.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21, § 209.  
Delårsrapport för Svedala kommun januari-augusti 2019, daterad 2019-10-01. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2019. 
Granskningsrapport - översiktlig granskning av Svedala kommuns delårsrapport 
per 2019-08-31, KPMG.  
Delårsrapport teknisk nämnd. 
Delårsrapport bygg- och miljönämnd. 
Delårsrapport socialnämnd. 
Delårsrapport utbildningsnämnd. 
Delårsrapport kultur- och fritidsnämnd.  
Delårsrapport kommunstyrelsen.  
 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av  
Linda Allansson Wester (M), att följande tillägg ska göras till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. "Att kommunala bolag också ska vara föremål för revision och 
ingå i kommande redovisningar". 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut samt Ambjörns Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande.  
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder  
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 106  

Införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i 
särskilt boende inom äldrevården 
Dnr 2019-000516  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att göra en utvärdering och 
belysa konsekvenserna av införande av lagen om valfrihetssystem (LOV).  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa LOV (lagen om 
valfrihetssystem) inom särskilt boende inom äldrevården samt att delegera till 
socialnämnden att införa valfrihet inom särskilt boende enligt LOV.  
 
Socialnämnden har vid flera tillfällen behandlat ärendet om införande av LOV i 
särskilt boende inom äldrevården. En utredning har tagits fram av socialchefen 
på uppdrag av socialnämnden. Utredningen beskriver bland annat vad lagen 
om valfrihet är och vilka krav som ställs på en kommuns som inför lagen om 
valfrihet. Utredningen beskriver också vilka frågor socialnämnden ska ta 
ställning till om ett beslut om införande fattas. 
 

Pensionärsrådet som är remissinstans i frågor som rör äldre har yttrat sig i 
ärendet. Pensionärsrådet anser inte att frågan att införa LOV inom särskilt 
boende är fullständigt utredd, inte är förankrat hos Svedala kommuns invånare 
samt att pensionärsrådet i dagsläget inte ser någon fördel med att införa LOV 
inom särskilt boende.   

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21, § 215.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-17 § 104 med tillhörande skriftliga 
reservationer från Socialdemokraterna och Älska Svedala.  
Utredning LOV INOM SÄRSKILT BOENDE av socialchefen, daterad 2019-09-
19.   
Protokollsutdrag pensionärsrådet 2019-10-17 § 42.  
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Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar, med instämmande av Stefan Sarmes (KD), Ronny 
Johnsson (SD), Birgitta Delring (BP), Sara Ripa (C) och Kristoffer Linné (L), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Ingrid Pedersen (-), i 
första hand att ärendet ska återremitteras för att göra en utvärdering och belysa 
konsekvenserna av införande av LOV och i andra hand avslag på förslaget att 
införa LOV.  
 

Per Mattsson (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) återremissyrkande.  

 
Peter Henriksson (ÄS) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Ambjörn Hardenstedts (S) återremissyrkande under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.  

 
Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill att 
ärendet ska avgöras idag röstar JA. Den som vill att ärendet ska återremitteras 
röstar NEJ. 
 
Med 30 ja-röster och 15 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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§ 107  

Näringslivsstrategi 2019-2022 
Dnr 2019-000497  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till Näringslivsstrategi 2019 – 2022.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har i samverkan med representanter för Svedala 
kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän tagit fram förslag till 
Svedala kommuns näringslivsstrategi 2019-2022.  
 

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda 
förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i kommunen. 
Näringslivsstrategin innehåller fyra strategiska fokusområden som tillsammans 
bidrar till ett starkt företagsklimat och till kommunens tillväxt. Syftet är att nå 
målet med ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. 
 
Näringslivsstrategin är ett av flera styrdokument som har relevans för 
näringslivets förutsättningar i kommunen och ska ses som en del i den 
helheten. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
Näringslivsstrategi 2019-2022. Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 
beslutade kommunstyrelsen för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram och verkställa en kommunikationsplan för Näringslivsstrategins 2019-2022 
måluppfyllelse.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21, § 210.  
Tjänsteskrivelse av näringslivs- och turismutvecklaren, daterad 2019-08-17. 
Förslag till Näringslivsstrategi 2019-2022, daterad 2019-10-03.  
     

     

Beslut skickas till 
Näringslivs- och turismutvecklaren 
Samtliga nämnder 
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§ 108  

Detaljplan för del av Svedala 25:18 med flera, 
Bovieran, Svedala kommun, Skåne län 
Dnr 2019-000068  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslaget till antagandehandling för detaljplan för del av Svedala 25:18 
med flera, Bovieran i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Strategisk planeringsenhet har tagit fram förslag till detaljplan för del av Svedala 
25:18 med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande 
av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 
25:18.  
 

Bovieran (exploatör) avser att upprätta ett bostadskvarter med totalt 54 
seniorlägenheter grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till 
området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om 
byggnaderna. 
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till antagandehandling för detaljplan för del av Svedala 25:18 med 
flera, Bovieran i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21, § 213.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-10-03, 
§ 42.  
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2019-09-24. 
Plankarta för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, daterad 2019-09-11. 
Illustrationsplan Bovieran, daterad 2019-09-11. 
Planbeskrivning för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, daterad 2019-09-11. 
Utlåtande för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran daterad 2019-09-11. 
Samrådsredogörelse för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran daterad 2019-05-
21.  
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Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 
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§ 109  

Revidering av kommunövergripande fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, Svedala kommun 
Dnr 2019-000320  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till revidering av uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.  

     

Sammanfattning av ärendet 
HR-enheten har tagit fram förslag till revidering av uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter Förslaget har tagits fram efter översyn av 
uppgiftsfördelningen vilken föranletts av förändringar i 
tjänstemannaorganisationen genom tillsättning av ny kommundirektör. Vidare 
har förändringar skett i lagstiftningen på arbetsmiljöområdet gällande social och 
organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
 
Syftet med en mer detaljerad beskrivning av arbetsmiljöuppgifterna på 
respektive nivå i beslutslinjen är att tydliggöra ansvaret som följer uppdraget.  
 
Uppgiftsfördelningen för arbetsmiljön följer arbetsgivarens beslutslinje och finns 
på sex nivåer, från kommunfullmäktige som har det samlade 
arbetsmiljöansvaret i kommunen, vidare till nämnder/styrelse, kommundirektör, 
verksamhetschef, enhetschef/rektor och ner till vissa enskilda medarbetare. I 
det nya förslaget är arbetsmiljöuppgifterna på tjänstemannanivå mer detaljerat 
beskrivna men innehållet är i sak likvärdigt.  
 
Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelse har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
revidering av uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21, § 217.  
Protokollsutdrag kommunstyrelses personalutskott 2019-10-08, § 25. 
Tjänsteskrivelse av HR-specialist, daterad 2019-09-25. 
Förslag till Delegationsordning av arbetsmiljöuppgifter, daterad 2019-09-25.  
Uppgiftsfördelning av arbetsuppgifter - nu gällande.  
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Beslut skickas till 
HR-enheten  
Samtliga nämnder 
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§ 110  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 
Dnr 2019-000484  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 är 26 februari, 1 april, 29 
april, 27 maj, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 25 november och 9 december.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare gett ekonomichefen i uppdrag att ta fram 
förslag på ny budgetprocess. Förvaltningen kommer när beslut om 
budgetprocess är fattat att uppdatera tabellen med föreslagna datum med 
ekonomiärenden med mera.  
 

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda på onsdagar med start kl. 19. Det 
möte då kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten äger rum på dagtid. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 är 26 februari, 1 april, 29 
april, 27 maj, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 25 november samt 9 
december.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-30, § 199.  
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2019-09-25.  
     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 111  

Svar på motion om att öka andelen solceller på 
kommunala fastigheter 
Dnr 2018-000333  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla första att-satsen i motionen om att utreda vilka av kommunens 
fastigheter som lämpar sig för solcellsanläggningar. Ett sådant uppdrag föreslås 
ges till kommunens bolag Svedab och Svedalahem AB. 

 

att avslå andra att-satsen om att ta fram en prioritetsordning med hänvisning till 
att beslut om åtgärder åligger fastighetsägaren, samt 

 

att avslå tredje att-satsen om att vid projektering av större ombyggnader och 
nybyggnader säkerställa så att möjligheterna finns att installera solceller. En 
installation av solceller bör istället prövas och beslutas under byggprocessen.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att öka andelen solceller på 
kommunala fastigheter. 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

− att kommunen får i uppdrag att utreda vilka kommunala fastigheter som 
har takytor som lämpar sig för solcellsanläggningar och  

− att ta fram en prioriteringsordning för installation av solceller samt  

− att vid projektering av större ombyggnader och nybyggnader säkerställa 
så att möjligheterna finns att installera solceller.  

 
Teknisk nämnd har berett ärendet genom utredning av lokalstrategen. Teknisk 
nämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första att-sats, 
att utreda vilka av kommunens fastigheter som lämpar sig för 
solcellsanläggningar, att avslå motionens andra att-sats med hänvisning till att 
beslut om åtgärder åligger fastighetsägaren samt att avslå motionens tredje att-
sats då en installation av solceller bör prövas under byggprocessen.   
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21, § 218.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-09-24 § 106. 
Tjänsteskrivelse/svar på motion av lokalstrategen, daterad 2019-09-10. 
Motion om att öka andelen solceller på kommunala fastigheter, inkommen 
2018-11-26.  
 

Yrkanden 
Martin Gustafsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionens första beslutssats samt att kommunfullmäktige ska besluta att även 
bifalla motionens andra och tredje att-satser.  
 

Erik Stoy (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut vilket innebär 
att första att-satsen i motionen bifalls medan motionens andra och tredje att-
satser avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer inledningsvis första att-satsen under proposition och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, det vill säga att bifalla första att-satsen i motionen.  
 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag att avslå motionens 
andra att-sats mot Martin Gustafssons (MP) yrkande att bifalla densamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 

Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill bifalla Martin 
Gustafssons (MP) förslag till beslut röstar NEJ.  

 

Med 33 ja-röster och 12 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat framgår 
av bilaga till detta protokoll. 
 
Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag att avslå motionens 
tredje att-sats mot Martin Gustafssons (MP) yrkande att bifalla densamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill bifalla Martin 
Gustafssons (MP) förslag till beslut röstar NEJ.  
 

Med 32 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat framgår 
av bilaga till detta protokoll.  
 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd  
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§ 112  

Valärenden 
Dnr 2019-000504  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelserna,  
 

att utse Ronny Johnsson (SD) till ersättare i Bostads AB Svedalahems styrelse, 
efter Tonny Rosefors (SD), för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2023,  
 

att utse Ronny Johnsson (SD) till ersättare i Svedala Exploaterings AB:s 
styrelse, efter Tonny Rosefors (SD), för tiden intill ordinarie bolagsstämma 
2023,  

 
att ge Martin Pråme Malmqvist (KD) insynsplats i teknisk nämnd, efter Björn 
Wennerlund (KD), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  
 

att ge Sofie Danielsson (KD) insynsplats i utbildningsnämnden, efter Björn 
Wennerlund (KD), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  
 

att utse Anette Nilsson (SD) till ledamot i utbildningsnämnden, efter Caroline 
Andrén (SD), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  
 

att beslutet att ge insynsplats i socialnämnden, efter Daniel Swaning (MP), för 
tiden fram till och med den 31 december 2022, kvarstår till nästa sammanträde, 

 

att val av ersättare i socialnämnden, efter Eva Kristensen Borgelin (SD), 
kvarstår till nästa sammanträde, samt 

 

att anmäla Pontus Fogelbergs (M) och Eva Kristensen Borgelins (SD) avgångar 
från kommunfullmäktige till Länsstyrelsen Skåne för förnyad  
röstsammanräkning.  
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Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  
 

− Tonny Rosefors (SD) avsäger som uppdragen som ersättare i 
styrelserna för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.   

− Björn Wennerlund (KD) avsäger sig sina insynsplatser i teknisk nämnd 
och utbildningsnämnden. 

− Caroline Andrén (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden.  

− Daniel Swaning (MP) avsäger sig sin insynsplats i socialnämnden. 

− Pontus Fogelberg (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

− Eva Kristensen Borgelin (SD) avsäger sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.  

 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval med anledning av avsägelserna.  
 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelserna för Svedalahem och Svedab.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.  
Avsägelse av insynsplats i socialnämnden.  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
     
     

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne  
Svedalahem 
Svedab 
Teknisk nämnd 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kundservice 
Troman  
Ciceron 
HR-enheten 
Samtliga valda 
Samtliga som avsagt sig uppdrag  
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§ 113  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2019-000540  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har till kommunen inkommit med presentation av nyckeltal 
rörande färdtjänst. Nyckeltalen anger nöjd kundindex (NKI), punktlighet, antal 
färdtjänsttillstånd och uppgifter om återbetalning av kommunbidrag m.m.  
 

Handlingar i ärendet 
Presentation om nyckeltal för resande, kundnöjdhet m.m. färdtjänst, 
Skånetrafiken.  
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