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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 23 januari 2019 kl 19:00-19:25 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Per Mattsson (M) och Magnus Lilja (SD) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-01-25 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-8 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
  

 Per Mattsson                                                                      Magnus Lilja  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-01-23 

Anslaget sätts upp 2019-01-28 Anslaget till och med 2019-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
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) 
Linn Rydberg (L) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Leif Göthed (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Björn Jönsson (S) 
Ewa Bohlin (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) 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Kristoffer Linné (L), tjg ersättare för Per Olof Lindgren (L) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Heléne Hardenstedt (S) 
Geir Hansen (S), tjg ersättare för Jesper Sennertoft (S) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S), tjg ersättare för Torbjörn Sköld (S) 
Eva Borgelin (SD), tjg ersättare för Lars Dahmström (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), tjg ersättare för Kristina Fredlund (SD) 
Mats Bentmar (ÄS), tjg ersättare för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Erika Jepsson (M) 
Jan Holmerup (M) 
Göran Jepsson (M) 
Anne Jönsson (M) 
James Perlman (M) 
Pontus Fogelberg (M) 
Christer Åkesson (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Göran Malmberg (S) 
Janet Vibeke (V) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Peter Andrén (SD) 
Christoffer Andersson (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
Carin Falck (BP) 
Bo Becking (BP) 

Övriga närvarande 

Teresa Fridell, kanslichef 
Tim Kalisnik, It-tekniker 
Magnus Olsson, It-koordinator 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS  Älska Svedala KD  Kristdemokraterna 
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Ärendelista 
§ 1 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 
§ 2 

Marköverlåtelseavtal avseende Svedala 1:87 inom Segestrand, 
Svedala ............................................................................................................... 6 

§ 3 
Revidering av kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens 
reglementen ........................................................................................................ 7 

§ 4 
Sammanställning över inkomna förslag till Idé Svedala ....................................... 9 

§ 5 
Svar på motion om kvalitets- och utvecklingschef/samordnare ......................... 11 

§ 6 
Anmälan av motion om lokala ordningsföreskrifter avseende 
penninginsamling .............................................................................................. 13 

§ 7 
Valärenden ....................................................................................................... 14 

§ 8 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 16 
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§ 1  

Ändring av dagordningen 
Dnr 43621  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.   
      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärendet "anmälan av motion om lokala 
ordningsföreskrifter i Svedala kommun" läggs till som ärende 6 på 
föredragningslistan.  
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§ 2  

Marköverlåtelseavtal avseende Svedala 1:87 inom 
Segestrand, Svedala 
Dnr 2018-000338  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna nytt tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal mellan Wästbygg och 
Svedala kommun, daterat 2017-03-31.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Wästbygg har tecknat avtal med Svedala kommun om förutsättningarna för 
kommande exploatering på Svedala 1:87. Under denna tid har behov av 
sanering uppmärksammats på fastigheten, vilket inte var känt från början. 
Wästbygg har därför inte haft möjlighet att tillträda sin fastighet som tidigare 
avtalats om.  

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nytt 
tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal mellan Wästbygg och Svedala kommun, 
daterat 2017-03-31.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-17, § 277. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott  
2018-12-03, § 62. 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2018-11-29.  
Förslag till tilläggsavtal mellan Wästbygg och Svedala kommun. 
Marköverlåtelseavtal mellan Svedala kommun och Wästbygg Projektutveckling 
Sverige AB, daterat 2017-03-31.  
      

      

Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 
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§ 3  

Revidering av kommunstyrelsens och bygg- och 
miljönämndens reglementen 
Dnr 2018-000340  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden, att gälla från och med 28 januari 2019.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Efter genomförd utvärdering av den politiska organisationen beslutade 
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 59, bland annat att anta förslag till 
reviderade reglementen för kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. 
Beslutade revideringar började gälla den 1 januari 2019. 
 
Genomförd utvärdering av den politiska organisationen visade på ett behov att 
stärka kommunstyrelsens strategiska uppdrag. Den politiskt tillsatta 
utvärderingsgruppen föreslog därför bland annat att arbetet med 
miljöstrategiska frågor skulle flyttas från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen. Detta förslag bifölls av kommunfullmäktige.  
 
I den av kommunstyrelsen beslutade nya organisationen för 
verksamhetsområdet Miljö och teknik finns en enhet för strategisk planering 
som i huvudsak ska verka under kommunstyrelsen. De tjänstemän som ska 
ingå i den nybildade enheten har bland annat till uppgift att ansvara för 
vattenmiljöfrågorna, Sege å-projektet och upprätta förslag till naturvårdsplan. 
Med anledning av kommunstyrelsens strategiska uppdrag och den nya enheten 
föreslår kanslienheten att även ansvaret för framtagande av naturvårdsplan, 
vattenråden, vattenmiljöfrågorna och Segeåprojektet flyttas från bygg- och 
miljönämnden till kommunstyrelsen.  

 
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet om reviderat reglemente för 
nämnden den 13 december 2018.  

 
I samband med beredning av val av kommunstyrelsens utskott har behov 
uppkommit om att revidera kommunstyrelsens reglemente på så sätt att 
personliga ersättare ska kunna väljas för ledamöterna i kommunstyrelsens olika 
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utskott. Kanslienheten har mot denna bakgrund även tagit fram förslag till 
ändringar rörande utskotten. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden, att gälla från och med 28 januari 2019.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-17, § 282. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-12-04.  
Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2018-12-13, § 172.  
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.    

 

      
      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
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§ 4  

Sammanställning över inkomna förslag till Idé 
Svedala 
Dnr 2018-000345  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2017, § 73, att från och med den  
15 juni 2017 införa möjligheten att lämna e-förslag (Idé Svedala). Enligt av 
kommunfullmäktige antagna riktlinjer för Idé Svedala ska fullmäktige två gånger 
per år få en sammanställning över de förslag som överlämnats till nämnderna 
tillsammans med nämndernas beslut för varje förslag. 

 
Kommunfullmäktige behandlade genomförd utvärdering av införandet och en 
första sammanställning den 13 juni 2018, § 70. Den sammanställning av förslag 
som rapporterades rörde inkomna förslag från tiden för införande till och med 
den 14 maj 2018. Då hade elva förslag lämnats in varav fem fått fler än 30 
bifallsröster och därmed överlämnats till nämnd.  

 
Sedan förra rapporteringen fram till och med 5 december 2018 har ytterligare 
20 förslag inkommit. Av dessa har sex förslag lämnats till nämnd, ett förslag har 
arkiverats på grund av för få underskrifter och tretton förslag ligger fortfarande 
ute på webbplatsen för underskrifter. Av dessa tretton har sju förslag redan 
uppnått tillräckligt antal underskrifter. Av de sex förslag som lämnats till nämnd 
väntar tre på beslut från nämnd, ett förslag (Ridstig eller gemensam rid- och 
cykelväg ml Klågerup-Bara) genomförs fullt ut och två förslag (Farthinder på 
Berberisgatan i Bara och Inhägnad runt vattendragen vid Åkerbruket) 
genomförs inte. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
lägga informationen till handlingarna.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-17, § 283. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-12-05. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-09-18, § 99. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-09-18, § 100. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-10-23, § 110.  
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§ 5  

Svar på motion om kvalitets- och 
utvecklingschef/samordnare 
Dnr 2018-000124  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ärendet ska beaktas i budget 2020.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Jesper Sennertoft, Socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om kvalitets- och 
utvecklingschef/samordnare.  
 
Motionärerna anför att det krävs såväl kompetens och en kvalitetsorganisation 
för att få till stånd ett seriöst arbete med kvalitet- och verksamhetsutveckling. 
Enligt motionärerna skulle en kvalitets- och utvecklingschef/samordnare ha 
central betydelse för verksamheternas utveckling. De yrkar därför att Svedala 
kommun ska införa en tjänst som kvalitets- och utvecklingschef/samordnare.  
 

I ett lednings- och styrningsperspektiv ställer sig kommunledningen bakom 
motionärernas förslag. Dock krävs att införandet av tjänsten ställs gentemot 
andra behov i kommunledningens verksamhet så som ytterligare resurser till 
upphandlingsenheten, ökad kompetens inom EU-frågor samt utökade resurser 
inom kommunikations- och näringslivsverksamheterna. En 
kommunövergripande kvalitets- och utvecklingschef/samordnare skulle kunna 
samordna kommunens målstyrnings- och kvalitetsarbete och vara ett stöd i det 
övergripande målarbetet gentemot tjänstemän och politiker. Detta skulle 
innebära en kvalitetshöjning vad gäller kommunens styrningsprocesser. 
 
I nuläget skulle en utveckling i enlighet med motionärernas förslag behöva 
genomföras med extern kompetens vilket också kräver resurser. Inrättandet av 
en tjänst enligt motionärernas förslag skulle leda till större kontinuitet och 
ägandeskap i frågan och tillförande av kompetens till den kommunala 
förvaltningen. 
 
En tjänst i enlighet med motionärernas förslag beräknas utgöra en kostnad om 
cirka 950 000–1 000 000 /år inklusive omkostnader samt en viss 
uppstartskostnad. Ifall kommunstyrelsen väljer att bifalla motionen bör ärendet 
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hänskjutas till budgetberedningen för att beaktas i budgeten för 2019 och 
framöver. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ärendet ska beaktas i budget 2020.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-17, § 284. 
Tjänsteskrivelse av HR-specialist, daterad 2018-09-04. 
Motion om kvalitets- och utvecklingschef/samordnare.  

      

      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 6  

Anmälan av motion om lokala ordningsföreskrifter 
avseende penninginsamling 
Dnr 2019-000038  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Johnsson (SD) och Magnus Lilja (SD) har till kommunfullmäktige 
inkommit med motion om lokala ordningsföreskrifter avseende 
penninginsamling. Motionärerna anför att en dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen slår fast att penninginsamling på offentliga platser får 
regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Svedala kommun har tidigare haft 
sådana bestämmelser som bör ses över och återinföras.  

 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att uppdra följande åt 
kommunstyrelsen 

− att utreda på vilka platser förbud mot tiggeri bör införas,  

− att ta fram bestämmelser kring penninginsamling,  

− att formulera ett förbud mot penninginsamling på vissa angivna platser 
efter utredning enligt ovan,  

− att formulera krav på tillstånd för framförande av gatumusik, samt  

− att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt ovan och 
återkomma med ett förslag för antagande till fullmäktige.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om lokala ordningsföreskrifter avseende penninginsamling, inkommen 
2019-01-22.  
      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 7  

Valärenden 
Dnr 2019-000025  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelserna,  
 

att val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden, efter Johan Strömberg (ÄS), 
kvarstår till nästa sammanträde.  
 
att utse Reino Lindberg (ÄS) till ledamot i valnämnden, efter Johan Strömberg 
(ÄS), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  

 
att anmäla Lars Dahmströms (SD) avsägelse till Länsstyrelsen Skåne för 
förnyad röstsammanräkning, samt 

 
att utseende av nämndeman vid Ystads tingsrätt för tiden fram till och med den 
31 december 2019 kvarstår till nästa sammanträde.  

 
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

 

− Johan Strömberg (ÄS) avsäger sig uppdragen som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden och ledamot i valnämnden.  

 

− Lars Dahmström (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

 

− Patrik Ryd (MP) avsäger sig uppdraget som nämndeman vid Ystads 
tingsrätt.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i 
valnämnden, inkommen 2019-01-14.   
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, daterad 2019-01-13. 
Avsägelse av uppdrag som nämndeman, inkommen 2019-01-18.  

      

      

Beslut skickas till 
Johan Strömberg 
Lars Dahmström 
Patrik Ryd 
Reino Lindberg  
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Skåne  
Ystads tingsrätt 
Ciceron 
Troman  
HR-enheten 
It-enheten 
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§ 8  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2019-000001  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 
 

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande handlingar inkommit.  

 

− Sammanträdesprotokoll från Bostads AB Svedalahem och Svedala 
kommunhus AB rörande försäljning av Svedala Exploaterings AB.  

− Aktieöverlåtelseavtal mellan Svedala kommun och Svedala kommunhus 
AB rörande försäljning av Bostads AB Svedalahem.  

− Aktieöverlåtelseavtal mellan Svedala kommunhus AB och Bostads AB 
Svedalahem rörande försäljning av Svedala Exploaterings AB.  

− Beslut av kommunstyrelsen att bevilja bidrag till borgensavgift till 
Svedalahallen AB.  

− Beslut av länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige.  

− Yttrande om samråd över kommunal folkomröstning.  

 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige inkommit med en slutgiltig 
uppföljning av tidigare genomförda granskningar.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokoll från styrelsesammanträde Svedala kommunhus AB, 2018-12-05. 
Protokoll från styrelsesammanträde Svedalahem, 2018-05-03. 
Aktieöverlåtelseavtal mellan Svedala kommun och Svedala kommunhus AB. 
Aktieöverlåtelseavtal mellan Svedala kommunhus AB och Bostads AB 
Svedalahem.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-17, § 280.  
Beslut av Länsstyrelsen Skåne om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige, daterat 2018-12-18. 
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KPMG - Slutgiltig uppföljning av tidigare genomförda granskningar, daterad 
2018-12-20.  
Yttrande från Valmyndigheten rörande samråd om kommunal folkomröstning.  
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