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Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Leif Göthed (S) 
Elin Westerberg (S) 
Jesper Sennertoft (S) 
Daniel Forsberg (MP) 
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Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
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§ 22  

Ändring av dagordningen 

Dnr 48289  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Anmälan av motion om 
införande av gågata i samband med Coronapandemin" läggs till som ärende 10 
i föredragningslistan.  
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§ 23  

Ungdomspolitiskt program i Svedala kommun 

Dnr 2016-000004  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta det ungdomspolitiska programmet och uppmanar samtliga nämnder att 
använda sig av det ungdomspolitiska programmet, samt 

 

att det tidigare ungdomspolitiska programmet upphör att gälla.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid har under 2019 genomfört en översyn av Svedala kommuns 
ungdomspolitiska program. I processen har hänsyn tagits till det tidigare 
programmet samt den utvärdering som gjordes av programmet mellan  
2010–2015. Hänsyn har även tagits till resultatet av enkätundersökningen 
LUPP 2019.  

 

Den politiskt tillsatta arbetsgruppen som genomfört utvärderingen har 
sammanträtt den 12 februari 2020. Arbetsgruppen hade inget att erinra till det 
nya ungdomspolitiska programmet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 
ungdomspolitiska programmet och uppmanar samtliga nämnder att använda sig 
av det ungdomspolitiska programmet, samt att det tidigare ungdomspolitiska 
programmet upphör att gälla. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16, § 47. 
Tjänsteskrivelse av områdeschef Kultur och fritid, daterad 2020-03-04. 
Ungdomspolitiskt program, daterat 2020-03-04. 
Utvärdering av Svedala kommuns ungdomspolitiska program 2010-2015. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 § 97.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-01-16 § 6.  
     

     



 

 

6(20) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-01  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 24  

Revidering av policy för ägarstyrning av bolag 
ägda av Svedala kommun samt bolagsordningar 
och ägardirektiv för kommunens bolag 

Dnr 2020-000029  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

     

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige 13 juni 2018, § 61, beslutade att bilda 
holdingbolaget Svedala kommunhus AB gav fullmäktige styrelsen i Svedala 
kommunhus AB i uppdrag att – i dialog med styrelserna för Bostads AB 
Svedalahem (Svedalahem) och Svedala Exploaterings AB (Svedab) – ta fram 
förslag till ägardirektiv för Svedalahem och Svedab. Under 2018 ombildades 
även bolagskoncernen enligt fullmäktiges beslut till att bestå av moderbolaget 
Svedala kommunhus AB med Svedalahem och Svedab som dotterbolag.  

 

Förslag till Policy för ägarstyrning i Svedala kommun samt bolagsordningar och 
ägardirektiv för samtliga tre bolag har tagits fram av styrelsen i Svedala 
kommunhus AB i dialog med styrelserna för Svedalahem och Svedab. Arbetet 
har utförts med hjälp av extern konsult och styrgrupp för arbetet har utgjorts av 
styrelseordföranden, kommundirektören och VD för Svedalahem och Svedab. 
Syftet med revideringarna har varit att tydliggöra ägaridé, ägarens förväntningar 
på bolagen samt att anpassa styrdokumenten till mål och inriktningar fastställda 
av kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna framtagna 
styrdokument och överlämna dessa till respektive bolagsstämma för 
fastställande. 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16, § 50. 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-03-05.  
Redogörelse för projektet förstärkt bolagsstyrning, Direndi AB,  
daterad 2020-01-24 
Förslag till Policy för ägarstyrning av bolag ägda av Svedala kommun 
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Förslag till Bolagsordning för Svedala kommunhus AB 
Förslag till Ägardirektiv för Svedala kommunhus AB 
Förslag till Bolagsordning för Bostads AB Svedalahem 
Förslag till Ägardirektiv för Bostads AB Svedalahem 
Förslag till Bolagsordning för Svedala Exploaterings AB 
Förslag till Ägardirektiv för Svedala Exploaterings AB 
Protokoll från Svedala kommunhus AB:s styrelsemöte 13 februari 2020 
Protokoll från Svedala kommunhus AB:s styrelsemöte 14 januari 2020 

 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ronny Johnsson (SD), 
bifall till liggande förslag i sin helhet med följande ändring på sidan 3 under 
punkten ”Principer för styrelsearbetet, Ekonomisk förvaltning” i ägardirektiv för 
Bostadsaktiebolaget Svedalahem: Meningen ”Svedalahem ska vara 
självbärande och ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan 
ägartillskott” ändras till ”Svedalahem ska vara självbärande och eftersträva god 
lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott”.  

 

Jesper Sennertoft (S) yrkar, med instämmande av Leif Göthed (S), Ambjörn 
Hardenstedt (S) och Peter Henriksson (ÄS), i första hand att ärendet bordläggs 
och tas upp nästa gång kommunfullmäktige kan sammanträda med ordinarie 
storlek, det vill säga 45 ledamöter då ärendet är av så pass principiell 
beskaffenhet att det bör angöras av ett ordinarie fullmäktige. I andra hand yrkas 
att Svedalahems ägardirektiv ändras så att översta stycket på sidan 4 utgår. 
Den del i ägardirektiven för Bostads AB Svedalahem som anger att bolaget kan 
sälja eller köpa fastigheter till ett värde av max 5 procent av 
fastighetsbeståndets bokförda värde under samma kalenderår, samt att det ska 
föras in under stycket på sidan 3 där man anger exempel på frågor av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt att försäljning eller köp av fastigheter ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Att det i Svedabs ägardirektiv på sidan 4 i 
första stycket under exempel på frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt att lydelsen under näst sista punkt ersätts med följande skrivelse: 
Förändringar av fastighetsbeståndet som avyttring av bolagets verksamhet eller 
större byggnationer.  

 

Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Jesper Sennertofts (S) yrkande i 
sin helhet.  

 

Per Olof Lindgren (L) yrkar bifall till Jesper Sennertofts (S) andrahandsyrkande. 

  



 

 

9(20) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-01  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Jesper Sennertofts (S) med fleras yrkande att ärendet 
ska bordläggas 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 bordläggas 
röstar NEJ. 
 

Med 15 ja-röster och 9 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. Omröstningsresultat framgår av bilaga till detta 
protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Svedalahem 
Svedab 
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§ 25  

Partistöd för 2020 

Dnr 2020-000046  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att för 2020 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala: 

 

• 146 100 kronor till Sverigedemokraterna 

• 127 300 kronor till Moderaterna 

• 108 500 kronor till Socialdemokraterna 

•   42 700 kronor till Centerpartiet 

•   42 700 kronor till Älska Svedala 

•   42 700 kronor till Barapartiet 

•   42 700 kronor till Liberalerna 

•   42 700 kronor till Miljöpartiet de gröna 

•   33 300 kronor till Kristdemokraterna 

•   33 300 kronor till Vänsterpartiet   

 

samt  

 

att påminna de politiska partier som fick partistöd för 2019 att senast den  
30 juni 2020 lämna redovisning för hur partistödet använts under 2019 enligt 
det som anges i Regler för partistöd samt partiföreträdararvode (Svedala 
kommuns författningssamling 5:01).  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska enligt 
av fullmäktige antagna regler utbetalas senast 31 mars varje år efter beslut av 
fullmäktige. 
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Enligt 5 § regler om partistöd samt partiföreträdararvode ska en mottagare av 
partistöd senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig redovisning med 
granskningsintyg som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § kommunallagen. Om sådan redovisning inte lämnats in ska 
partistöd för nästkommande år inte utbetalas. Samtliga av de partier som erhöll 
partistöd för 2018 har inkommit med redovisning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd 
enligt ovan.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16, § 51. 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-02-09.  
Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna (KS 2019-33). 
Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna (KS 2019-33). 
Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna (KS 2019-33). 
Redovisning av partistöd 2018, Barapartiet (KS 2019-33). 
Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet (KS 2019-33). 
Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet (KS 2019-33).  
Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet (KS 2019-33). 
Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna (KS 2019-33).  
     

     

Beslut skickas till 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.  
Ekonomienheten – för utbetalning av partistödet 
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§ 26  

Förslag till höjd taxa för familjerådgivning 

Dnr 2020-000077  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avgiften för familjerådgivningen från och med 1 april 2020 höjs till  
400 kronor per besök, 

 

att socialnämnden årligen får justera ändringen utan föregående beslut i 
kommunfullmäktige enligt modellen 0,85 % av prisbasbeloppet. Avgiften ska 
justeras per 1 januari årligen från och med 1 januari 2021, samt 

 

att justera Svedala kommuns Taxa för familjerådgivningen i enlighet med 
förslaget.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit fram förslag på justering av socialnämndens Taxa för 
familjerådgivningen. Socialnämnden förslår bland annat att avgiften för 
familjerådgivningen höjs och att nämnden ska få delegation av 
kommunfullmäktige att en gång per år justera beloppet enligt en särskild formel.  

 

Med anledning av det ekonomiska läget inom Vård och omsorg samt de ökade 
kostnaderna för familjerådgivning föreslås egenavgiften för familjerådgivning 
ökas från 305 kr/samtal till 400 kr/samtal. Det föreslås också att egenavgiften 
tas ut även vid återbud och uteblivna besök oberoende av anledning. Antalet 
återbud är högt, 2019 står återbuden för 23% av de totala antalet samtal.  

 

De ökade kostnaderna för familjerådgivning kommer inte att täckas av de ökade 
intäkterna. Familjerådgivningens faktiska snittkostnad per samtal uppgår till 1 
577 kr enligt familjerådgivningens statistik. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag, det vill säga att avgiften för familjerådgivningen höjs 
från och med 1 april 2020 till 400 kronor per besök, att socialnämnden årligen 
får justera ändringen utan föregående beslut i kommunfullmäktige enligt 
modellen 0,85 % av prisbasbeloppet. Avgiften ska justeras per 1 januari årligen 
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från och med 1 januari 2021, samt att justera Svedala kommuns Taxa för 
familjerådgivningen i enlighet med förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16, § 52.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-13 § 10. 
Förslag på justerad Taxa för familjerådgivningen (Svedala kommuns 
författningssamling 2:22).  
     

     

Beslut skickas till 
Författningssamlingen 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 27  

Reglemente för Socialnämnden, uppdatering på 
grund av omorganisering 

Dnr 2020-000075  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

anta förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, att gälla från och med  
1 april 2020.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2020, § 6, att överföra ansvaret 
för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända invandrare från 
kommunstyrelsen till socialnämnden. Av denna anledning gav fullmäktige även 
socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag på reviderat reglemente för 
nämnden.  

 

Socialnämnden har tagit fram förslag på reviderat reglemente. I förslaget har 
tillagts de ansvarsområden som överförts från kommunstyrelsen till 
socialnämnden.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderat reglemente för socialnämnden, att gälla från och med 2020-04-01.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16, § 53. 
Reglemente för socialnämnden (Svedala kommuns författningssamling 4:20). 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-13 § 8.  
     

     

Beslut skickas till 
Författningssamlingen 
Socialnämnden 
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§ 28  

Vård- och omsorgsplan 2020–2023 

Dnr 2019-000636  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Vård- och omsorgsplanen 2020–2023 och att den ersätter den förra 
planen som gällde 2016-2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit fram förslag till ny Vård och omsorgsplan 2020-2023. 
Planen är kommunens plattform för arbetet med äldre, personer med 
funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens målgrupper. Planen är 
ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för verksamheten. Planen är också 
ett stöd för verksamheten att kunna planera och utveckla kommunens vård och 
omsorg utifrån framtida behov samt ett dokument där medarbetarna kan hämta 
stöd för sitt arbete och vägledning för vilka frågor som ska prioriteras. 

 

Den föreslagna planen avses ersätta den förra planen som gällde 2016-2019. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Vård- och 
omsorgsplanen 2020-2023 och att den ersätter den förra planen som gällde 
2016-2019.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03.16, § 54.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-13, § 9. 
Förslag till Vård- och omsorgsplan 2020-2023.  
     

     

Beslut skickas till 
Författningssamlingen 
Socialnämnden 
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§ 29  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2020 

Dnr 2020-000015  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 

 

att inte avskriva någon av de motioner som ej avgjorts inom den ettåriga 
beredningsfristen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från de att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samman tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Vidare anges i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33, att 
kommunstyrelsen en gång om året ska redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. 

 

I samband med handläggning av ärendet finns 19 motioner som bereds inom 
kommunförvaltningen och för 13 av dessa motioner har den ettåriga 
beredningsfristen överskridits. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen över de motioner som är under beredning, samt att inte avskriva 
någon av de motioner som ej avgjorts inom den ettåriga beredningsfristen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16, § 56.  
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2020-03-04. 
Lista över ej avgjorda motioner, daterad 2020-03-04.  
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§ 30  

Valärenden 

Dnr 2020-000105  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja avsägelsen, 

 

att utse Nicklas Lindgren (MP) till suppleant i Bostads AB Svedalahems 
styrelse, efter Daniel Swaning (MP), för tiden till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023,  

 

att utse Nicklas Lindgren (MP) till suppleant i Svedala Exploaterings AB:s 
styrelse, efter Daniel Swaning (MP), för tiden till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023, samt 

 

att val av ersättare till bygg- och miljönämnden för tiden fram till och med  
31 december 2022 kvarstår till nästa sammanträde.   

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

 

− Daniel Swaning (MP) avsäger sig uppdragen som suppleant i 
styrelserna för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.  

 

− Jan Magnusson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som suppleant i styrelserna för Bostads AB Svedalahem 
och Svedala Exploaterings AB, inkommen 2020-03-17. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden, inkommen 
2020-03-27.  
     



 

 

18(20) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-01  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

     

Beslut skickas till 
Svedalahem 
Svedab 
Troman 
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§ 31  

Anmälan av motion om införande av gågata i 
samband med Coronapandemin 

Dnr 2020-000135  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om 
införande av gågata i Svedala tätort i samband med Coronapandemin.  

 

Motionären anför att tidpunkten är dålig och att berörda näringsidkare inte blivit 
tillfrågade. Motionären yrkar därför att gågatan får vänta till bättre tider, och att 
det måste vara förankrat hos affärerna.  

 

Ingrid Pedersen (-) redogör för innehållet i motionen.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om införande av gågata i samband med Coronapandemin, inkommen 
2020-04-01.  

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 32  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2020-000099  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har inkommit kungörelse om laga kraft för Översiktsplan 
2018 för Svedala kommun.  

 

Handlingar i ärendet 
Kungörelse om laga kraft för Översiktsplan 2018 för Svedala kommun, daterad 
2020-03-13.  

     

     

 

 


