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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 11 december 2019 kl 19:00-21.00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sara Ripa och Tobias Ström 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-12-16 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 117-131 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
  

 Sara Ripa                                                                      Tobias Ström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 

Anslaget sätts upp 2019-12-17 Anslaget till och med 2020-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
 

Underskrift 
  

 Anton Almer  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Erik Stoy (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) 
Kristoffer Linné (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Leif Göthed (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Elin Westerberg (S) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Jörgen Persson (V) 
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) 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) §§ 117–118, 120–131 
Kristina Fredlund (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) för Per Mattsson (M) 
James Perlman (M) för Karin Mårtensson (M) 
Valentin Jovanovic (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Geir Hansen (S) för Jesper Sennertoft (S) 
Per-Ola Valastig (MP) för Daniel Forsberg (MP) 
Hans Bengtsson (SD) för Anders Nilsson (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Carin Falck (BP) för Jonathan Wetterström (BP) 
Christoffer Andersson (SD) för Caroline Gullstrand (SD) § 119 
 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Dahl (M) 
Camilla Nordén (C) 
Christer Åkesson (L) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Göran Malmberg (S) 
Christoffer Andersson (SD) §§ 117–118, 120–131 
Morgan Pedersen (SD) 
Bo Becking (BP) 

Övriga närvarande  
Teresa Fridell, stabschef 
 

 

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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§ 120 
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§ 122 
Justering av taxa för prövning och offentlig kontroll inom område 
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§ 123 
Justering av plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för 
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§ 117  

Ändring av dagordningen 
Dnr 46971  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Anmälan av motion om krav 
på arbetsrättsliga villkor i Svedala kommuns samtliga upphandlingar" läggs till 
och behandlas som ärende 13 i dagordningen.  
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 118  

Ekonomisk uppföljning 2019  
Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2019 för Svedala 
kommun.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på ekonomisk rapport för perioden 
januari-oktober 2019 för Svedala kommun. Ekonomisk uppföljning görs med 
prognos för helår.  

 
Det prognostiserade resultatet efter uppgår till 10 miljoner kronor vilket är i nivå 
med balanskravsresultatet som kommunfullmäktige beslutat om. 
Verksamheternas prognoser uppgår till - 9,8 miljoner kronor och 
finansförvaltningens prognos efter jämförelsestörande poster uppgår till + 9,8 
mnkr. Detta innebär att kommunens totala budgetavvikelse för nämnderna 
inklusive finansförvaltningen är noll miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2019 för Svedala 
kommun.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 228. 
Ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2019 för Svedala kommun, 
daterad 2019-11-18.  

     
     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Revisionen  
Ekonomienheten 
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§ 119  

Förslag till avtal för uppförande av föreningslokal, 
Svedala IF 
Dnr 2019-000523  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF 
utifrån alternativ B,  
 

att punkten 6 första stycket i avtalsförslag B justeras till 3 400 000 kronor vad 
gäller borgenssumman,   
 

att justera kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med konsekvens av fattat 
beslut, samt 
 

att uppmana Svedala IF att ansöka om medel från diverse fonder, som till 
exempel Skåneidrotten, Jordbruksverket och Arvsfonden för att delfinansiera 
kostnaderna för uppförandet av föreningslokal. Föreningen ska årligen redovisa 
till kommunstyrelsen var man ansökt om medel.  
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Caroline Gullstrand (SD) i kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala IF önskar upprätta en ny föreningslokal med tre kontor, konferensrum, 
kiosk, samlingslokal, förråd samt toaletter på samma plats där de tillfälliga 
paviljongerna är placerade. För att finansiera byggnationen vill Svedala IF att 
Svedala kommun går i borgen, samt utbetalar ett årligt anläggningsbidrag för att 
täcka amorteringar, ränta samt drift.  

 
Till kommunstyrelsens beredning fanns två alternativa förslag. Femklöverns 
förslag har ändrats efter dialog med flera parter sedan kultur- och 
fritidsnämnden fattade beslut i nämnden. Förslaget benämndes som alternativ 
A. Svedala IF:s förslag benämndes som alternativ B.  



 

 

8(30) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  
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Alternativ A innebär att Svedala kommun går i borgen för lån eller ger bidrag för 
byggnation av en yta om 165 kvadratmeter BOA. Svedala kommun går i borgen 
för ett lån på 3 050 000 kronor samt ger ett årligt bidrag på 269 000 kr/år, som 
efter 6 år reducerats till 219 000 kr/år.  
 

Alternativ B innebär att Svedala kommun går i borgen för ett lån på 3 400 000 
kronor för en lokalyta på 185 kvadratmeter BOA. Svedala kommun ger Svedala 
IF ett bidrag för att täcka amorteringar, ränta samt drift på 289 000 kr/år. 
Bidraget till Svedala IF:s kostnad före föreningslokalen ska från och med år 2 
(2022) till och med år 6 reduceras med 10 000 kr per år. År 6 (2026) kommer 
bidraget vara 239 000 kr/år. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tecknande 
av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF utifrån alternativ B, att 
justera kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med konsekvens av fattat 
beslut, samt att uppmana Svedala IF att ansöka om medel från diverse fonder, 
som till exempel Skåneidrotten, Jordbruksverket och Arvsfonden för att 
delfinansiera kostnaderna för uppförandet av föreningslokal. Föreningen ska 
årligen redovisa till kommunstyrelsen var man ansökt om medel.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 232.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-10-02, § 59. 
Tjänsteskrivelse av områdeschef för kultur och fritid, daterad 2019-09-25. 
Femklöverns förslag till avtal (alternativ A).  
Svedala IF:s förslag till avtal (alternativ B).  
Flygfoto Aggarpsvallen.  
 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) yrkar, med instämmande av Dan Nilsson (M), att 
kommunfullmäktige ska godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja 
bidrag till Svedala IF utifrån avtalsalternativ A.  

 

Birgitta Delring (BP) yrkar även att borgenssumman på det avtal som vinner 
gehör justeras vad gäller borgenssumman så att den är 3 050 000 kronor för 
alternativ A och 3 400 000 kronor för alternativ B.  
 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Ronny Johnsson (SD), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att 
kommunfullmäktige ska godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja 
bidrag till Svedala IF utifrån avtalsalternativ B.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Birgitta Delrings (BP) med fleras yrkande att 
kommunfullmäktige ska godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja 
bidrag till Svedala IF utifrån avtalsalternativ A mot Ambjörn Hardenstedts (S) 
med fleras yrkande att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att kommunfullmäktige 
ska godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF 
utifrån avtalsalternativ B.  
 

Ordföranden ställer därefter Birgitta Delrings (BP) ändringsyrkande under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att punkten 6 första 
stycket i avtalsförslag B justeras till 3 400 000 kronor vad gäller 
borgenssumman. 

 
Ordföranden konstaterar slutligen att det endast föreligger kommunstyrelsens 
förslag till beslut vad avser beslutssatserna tre och fyra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Områdeschef kultur och fritid 
Ekonomienheten 
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§ 120  

Justering av felparkeringsavgifter vid 
överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen 
Dnr 2019-000361  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att per den 31 januari 2020 upphäva författning Felparkeringsavgift för Svedala 
kommun antagen av kommunfullmäktige 1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-
04-13, § 48, 2012-05-14, § 106, samt 

 

att anta nytt förslag till författning Felparkeringsavgift för Svedala kommun att 
gälla från och med 1 februari 2020. Enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning med mera omfattas hela kommunen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har låtit göra en översyn av kommunens felparkeringsavgifter 
och framlagt förslag till ny författning med reviderade avgifter. Förslagets syfte 
är att stärka säkerheten och framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafiken. Det nya förslaget innebär bland annat att det lägsta 
avgiftsbeloppet höjs från 300 kronor till 400 kronor. Föreslagna avgifter har 
jämförts med Svedala kommuns grannkommuners avgifter och Polisen har fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att per den 31 januari 
2020 upphäva författning Felparkeringsavgift för Svedala kommun antagen av 
kommunfullmäktige 1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-04-13, § 48, 2012-05-
14, § 106, samt att anta nytt förslag till författning Felparkeringsavgift för 
Svedala kommun att gälla från och med 1 februari 2020. Enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning med mera omfattas hela kommunen.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 236.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-09-24, § 102.  
Komplettering till tjänsteskrivelse av trafikingenjören, daterad 2019-10-28. 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör, daterad 2019-05-13.  
Förslag till författning 2.12. 
Gällande författning 2:12 Felparkeringsavgift antagen av kommunfullmäktige 
1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-04-13, § 48, 2012-05-14, § 106.  

     
     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningssamlingen (författningen) 
Ekonomienheten 
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§ 121  

Justering av VA-taxan 2020 
Dnr 2019-000543  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att höja VA-taxan med 12%, 
 

att ändra VA-taxans författningstext inklusive "Brukningsavgift från och med 
2020-01-01 inklusive moms" enligt förslag, samt  
 

att ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2020.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag på justering av VA-taxan.  

 

Höjning av taxan föreslås på grund av att nuvarande taxa inte täcker 
verksamhetens löpande kostnader. För 2019 bedöms verksamheten gå med ett 
underskott på 3,2 miljoner kronor för 2019. Den främsta orsaken till detta 
underskott är de kraftigt ökande kapitalkostnaderna till följd av en hög 
investeringstakt. Höjningen krävs också för höjda avgifter från Sydvatten och 
VA Syd och utökning av personal. Brukningsavgiften föreslås höjas med 12 %. 
Vidare föreslås vissa ändringar av taxan med anledning av företeelser som 
blivit mer vanliga sedan taxan infördes 2011. Exempel på sådana är sprinkler 
och komplementbyggnader för boende. Texten har också förtydligats.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag, det vill säga att höja VA-taxan med 12%, att ändra VA-taxans 
författningstext inklusive "Brukningsavgift från och med 2020-01-01 inklusive 
moms" enligt förslag, samt att ändringarna ska gälla från och med 1 januari 
2020.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 237. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-09-24, § 104.  
Tjänsteskrivelse om justering av VA-taxa av VA-chef, daterad 2019-09-13. 
Förslag till VA-taxa 2020. 
Jämförelse av brukningstaxa i närliggande kommuner. 
Förslag till brukningsavgift från och med 2020-01-01 inklusive moms.  
Budget 2020 VA 2019-2021 efter beslut kring taxehöjning.  

     
     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningssamlingen (taxan) 
Ekonomienheten 
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§ 122  

Justering av taxa för prövning och offentlig 
kontroll inom område livsmedel, foder och 
animaliska biprodukter 
Dnr 2019-000554  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta justerad taxa inom områdena livsmedel, foder och animaliska 
biprodukter, samt 

 

att justerad taxa gäller från och med 1 januari 2020.  
     

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att Bygg och miljö har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet 2019/2020 behöver taxebestämmelser 
anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (2017:625) som träder i kraft 14 december 2019. Bygg- och 
miljönämnden har med anledning av detta tagit fram förslag på justerad taxa 
inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Nämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget och att justerad taxa ska gälla från 
och med 1 januari 2020. Nivån på timavgiften föreslås vara densamma förutom 
att indexjustering har gjorts inför 2020. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med bygg- och 
miljönämndens förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 238. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-10-24, § 104. 
Tjänsteskrivelse om taxor för livsmedelskontroll av livsmedelsinspektör, daterad 
2019-10-15. 
Förslag på justerad taxa. 
Nu gällande taxa för prövning och offentlig kontroll inom område livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter.  
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Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen (taxan) 
Ekonomienheten 
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§ 123  

Justering av plan- och bygglovtaxa inklusive 
mätning och för brandfarliga varor i Svedala 
kommun  
Dnr 2019-000555  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna justerad plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för 
brandfarliga varor i Svedala kommun, samt  

 

att justerad taxa gäller från och med 1 januari 2020.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag om justerad plan- och bygglovtaxa 
inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun. Nämnden 
föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget och att det ska gälla från 1 januari 
2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med bygg- och 
miljönämndens förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 239.  
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-10-24, § 110.  
Förslag på reviderad taxa. 
Nu gällande taxa "Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga 
varor i Svedala kommun" antagen av kommunfullmäktige 2011-05- 09, § 81, 
med ändring 2012-04-16, § 79, 2014-04-11, § 48.  

 
Yrkanden 
Per Olof Lindgren (L) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändring under 
rubriken "Avslag". Bygglovstaxa ska endast ska utgå med 25 % av full avgift HF 
1 vid avslag istället för med 100 % av full avgift HF 1 som föreslås i den 
justerade plan- och bygglovtaxan.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per Olof Lindgrens 
(L) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill att bifalla Per Olof 
Lindgrens (L) med fleras ändringsyrkande röstar NEJ.  

 

Med 24 ja-röster, 16 nej-röster och 5 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultatet framgår av bilaga till detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen (taxan) 
Ekonomienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 124  

Svar på motion om att Svedala kommun ska ha 
Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang 
Dnr 2016-000160  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att motionen avslås.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Per Fridberg (MP) och Jörgen Persson (V) föreslår i 
en motion att Svedala skulle kunna utveckla sin förmåga att bli en 
evenemangskommun genom att lyfta fram en historisk epok för Svedala 
kommun om drottning Margaretha och den geografiska platsen Lindholmen. 

 
Motionärerna yrkar att Svedala kommun arrangerar "Lindholmsdagarna" som 
ett regelbundet återkommande evenemang och att man tar fram underlag och 
presenterar det på hur sådana evenemang skulle kunna utformas och när man 
skulle kunna genomföra det. 
 

Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar på motionen i vilket hon bland 
annat redogör för kommunens arbete med besöksnäring de senaste åren. 
Kommunstyrelsens ordförande anför vidare att om målet med de föreslagna 
Lindholmsdagarna var att stärka besöksnäringen är bedömningen som görs att 
de insatser som gjorts de senaste åren, i ett långsiktigt perspektiv, ger mer 
effekt än ett enstaka arrangemang. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 240.  
Svar på motionen av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-10-09. 
Motion att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang, inkommen 2016-04-12.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen.  

 
Linda Allansson Wester (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande att motionen ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att motionen avslås.   

 

Votering begärs.  
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill att bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) förslag till beslut röstar NEJ.  

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

Beslut skickas till 
Näringsliv- och turismutvecklaren 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 125  

Svar på motion om åtgärder för att hjälpa den 
biologiska mångfalden 
Dnr 2018-000240  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avslå motionen om åtgärder för att öka och hjälpa den biologiska 
mångfalden då Svedala kommun sedan tidigare arbetar med frågeställningarna 
som motionen belyser. Detta görs genom olika naturvårdsåtgärder, samtidigt 
som frågorna regleras och belyses i dokumentet för ekologisk kompensation, 
förslag på ekosystemtjänster i våra tätorter samt den kommande omarbetade 
grönplanen för Svedala kommun.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om 
åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och öka möjligheterna. 
Motionären yrkar följande.  

 

− Att kommunens olika verksamheter och bolag gemensamt ser över vilka 
ytor som lämpar sig för att främja biologisk mångfald.  

− Att de förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk 
mångfald på sina ytor, tar fram planer för att successivt öka den 
biologiska mångfalden. 

− Att Svedala kommun tar fram en strategi och mer aktivt informera 
kommunens medborgare, fastighetsägare, näringsidkare m.fl om vilka 
ekosystemtjänster deras trädgårdar och övriga ytor kan bidra med och 
hur detta kan främja biologisk mångfald, samt 

− Att arbetet påbörjas under 2019 och är som en del av kommunens 
arbete för en hållbar kommun. 

 
Teknisk nämnd, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen om åtgärder för att öka och hjälpa den biologiska mångfalden 
då Svedala kommun sedan tidigare arbetar med frågeställningarna som 
motionen belyser. Detta görs genom olika naturvårdsåtgärder, samtidigt som 
frågorna regleras och belyses i dokumentet för ekologisk kompensation, förslag 
på ekosystemtjänster i våra tätorter samt den kommande omarbetade 
grönplanen för Svedala kommun.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 241.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-10-22, § 118. 
Tjänsteskrivelse av handläggare vid Miljö och teknik, daterad 2019-10-09. 
Motion om åtgärder för att hjälpa den biologiska mångfalden och öka 
möjligheterna, inkommen 2018-09-04.  

 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen i sin helhet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande att motionen ska bifallas i sin helhet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 126  

Svar på motion om syskonförtur 
Dnr 2019-000154  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen med hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare 
redan har att påverka valet av förskola.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in en motion om 
syskonförtur vid placering av barn i förskolan. Motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge utbildningsnämnden i uppdrag att införa 
syskonförtur vid placering av barn i förskolan. 
 

Utbildningsnämnden, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå syskonförtur inom förskoleverksamheten i Svedala kommun med 
hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare redan har att påverka valet 
av förskola samt att anse motionen besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare redan har att påverka valet 
av förskola.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 242.  
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-10-14, § 121. 
Tjänsteskrivelse av utredare och biträdande utbildningschef, daterad 2019-10-
03. 
Uppdaterad bilaga till tjänsteskrivelsen, kapacitet och verkligt antal barn, 
daterad 2019-11-14.  
Motion om syskonförtur, inkommen 2019-03-15.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), att 
ärendet ska återremitteras till utbildningsnämnden då utredningen saknar 
relevanta data, såsom hur andra kommuner gör.  
 

Hans Järvestam (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
avslag på Per-Ola Valastigs (MP) med fleras återremissyrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Per-Ola Valastigs (MP) med fleras 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 32 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. Omröstningsresultatet framgår av bilaga 
till detta protokoll. 
 

Ordföranden finner därefter att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 127  

Svar på motion om öppen förskola 
Dnr 2019-000155  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen gällande öppen förskola i kommunal regi med hänvisning till 
de ekonomiska konsekvenser det medför.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med motion 
om öppen förskola i Svedala kommun. Motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att starta öppen förskola på olika orter i kommunen samt 
att utreda hur öppen förskola kan bli en viktig del i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet samt bidra till ökad integration och språkutveckling. 

 
Utbildningsnämnden, som berett motionen, föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen gällande öppen förskola i kommunal regi med hänvisning till 
de ekonomiska konsekvenser det medför. I tjänsteskrivelse till 
utbildningsnämnden redogör utredare vid Utbildning för gällande lagstiftning, 
aktuell situation i kommunen och för preliminär budget för drift av en öppen 
förskola. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 243.  
Protokollsutdrag utbildningsnämnd 2019-10-14, § 122. 
Tjänsteskrivelse av utredare och biträdande utbildningschef, daterad 2019-10-
14. 
Motion om öppen förskola, inkommen 2019-03-18.  

 



 

 

25(30) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
utbildningsnämnden då den utredning som gjorts inte följer motionärernas 
önskemål.  
 

Hans Järvestam (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Nordgren (M), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Per-Ola Valastigs (MP) 
återremissyrkande.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Per-Ola Valastigs (MP) med fleras återremissyrkande 
under  proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag.  

 
Ordföranden finner därefter att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 128  

Svar på motion om att införa fritidsbank 
Dnr 2019-000348  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen bifallen eftersom utredning har initierats.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
till kommunfullmäktige inkommit med motion om att införa fritidsbank. 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att starta en fritidsbank för 
Svedala kommun. 
 

Kultur- och fritidsnämnden, som berett ärendet, har gett verksamhetsområde 
kultur och fritid i uppdrag att se över möjligheterna att starta en fritidsbank för 
Svedala. Utredningen pågår. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
bifallen eftersom utredning har initierats.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 244.  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-09-04, § 51. 
Motion om att införa fritidsbank, inkommen 2019-06-11.  

     
     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 129  

Anmälan av motion om krav på arbetsrättsliga 
villkor i Svedala kommuns samtliga 
upphandlingar 
Dnr 2019-000617  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om krav på arbetsrättsliga villkor i Svedala kommuns samtliga upphandlingar.  

 
Motionären anför bland annat att genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor 
på huvud- och underleverantörer i offentliga upphandlingar säkerställer 
kommunen att endast seriösa leverantörer anlitas. Motionären yrkar därför att 
kommunfullmäktige ska förorda att kommunen framöver ställer arbetsrättsliga 
villkor i alla upphandlingar, oavsett omfattning samt att dessa villkor även ska 
gälla underleverantörer där huvudleverantören åläggs ansvaret att säkerställa 
detta.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om krav på arbetsrättsliga villkor i Svedala kommuns samtliga 
upphandlingar, inkommen 2019-12-10.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 130  

Valärenden 
Dnr 2019-000571  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ge Sandra Karlsson (MP) insynsplats i socialnämnden, efter Daniel Swaning 
(MP), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  

 

att utse Monalisa Flamander (SD) till ersättare i socialnämnden, efter Eva 
Kristensen Borgelin (SD), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  

 
att bevilja Andreas Axelssons (C) avsägelse, samt 

 

att utse Camilla Nordén (C) till ersättare i bygg- och miljönämnden, efter 
Andreas Axelsson (C), för tiden fram till och med den 31 december 2022.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november att 
beslutet att ge insynsplats i socialnämnden, efter Daniel Swaning (MP), för 
tiden fram till och med den 31 december 2022, samt val av ersättare i 
socialnämnden, efter Eva Kristensen Borgelin (SD), skulle kvarstå till detta 
sammanträde.  

 

Till kommunfullmäktige har även inkommit avsägelse från Andreas Axelsson 
(C) rörande hans uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.  

 
Kommunfullmäktige har således att förrätta dessa val.  

 

Vid sammanträdet redogör valberedningens vice ordförande, Henrik 
Corneliussen (SD), för partiernas nomineringar.  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden, inkommen 
2019-12-10.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Sandra Karlsson 
Monalisa Flamander 
Andreas Axelsson 
Camilla Nordén 
Troman 
Ciceron 
HR-enheten 
Kundservice 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 131  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2019-000583  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har inkommit protokoll från Länsstyrelsen Skåne om ny 
ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige.  
 

Handlingar i ärendet 
Beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Skåne, 
2019-11-21.  
Beslut om ny ersättare/ledamot för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen 
Skåne, 2019-11-21.  
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