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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2021-06-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 2 juni 2021 kl 19:00-20:25 
                                                      Ajournering 19:25-19:45 
 
 Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Erik Stoy och Anders Nilsson 

Justeringens plats och datum Digitalt, 2021-06-04 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

Signeras digitalt, se sista sidan 
Paragrafer §§ 50-62 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
Signeras digitalt, se sista sidan  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
Signeras digitalt, se sista sidan  

 Erik Stoy                                                                       Anders Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-02 

Anslaget sätts upp 2021-06-07 Anslaget till och med 2021-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) – deltar på distans 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande – deltar på distans 
Per Mattsson (M) – deltar på distans 
Erik Stoy (M) – deltar på distans 
Dan Nilsson (M) – deltar på distans 
Sverker Nordgren (M) – deltar på distans 
Ulf Lennerling (M) – deltar på distans 
Gunilla Nordgren (M) – deltar på distans 
Ewa Lennerling (M) – deltar på distans 
Sara Ripa (C) – deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C) – deltar på distans 
Per Olof Lindgren (L) – deltar på distans 
Kristoffer Linné (L) – deltar på distans 
Birgitta Delring (BP) – deltar på distans 
Stefan Sarmes (KD) – deltar på distans 
Ambjörn Hardenstedt (S) – deltar på distans 
Hellen Boij-Ljungdell (S) – deltar på distans 
Leif Göthed (S) – deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S) – deltar på distans 
Jesper Sennertoft (S) – deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) – deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP) – deltar på distans 
Daniel Forsberg (MP) – deltar på distans 
Peter Frost Jensen (SD) – deltar på distans 
Ronny Johnsson (SD) – deltar på distans 
Tobias Ström (SD) – deltar på distans 
Henrik Corneliussen (SD) – deltar på distans 
Magnus Lilja (SD) – deltar på distans 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Hans Bengtsson (SD) – deltar på distans 
Anders Nilsson (SD) – deltar på distans 
Peter Andrén (SD) – deltar på distans 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) – deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD) – deltar på distans 
Kristina Fredlund (SD) – deltar på distans 
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Tjänstgörande ersättare 

Jan Holmerup (M) för Karin Mårtensson (M) – deltar på distans 
Geir Hansen (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) – deltar på distans 
Janet Vibeke (V) för Jörgen Persson (V) 
Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) – deltar på distans 
Christian Boy (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Carin Falck (BP) för Jonathan Wetterström (BP) – deltar på distans 
 

Ersättare 

Anne Jönsson (M) – deltar på distans 
James Perlman (M) – deltar på distans 
Ewa Dahl (M)  
Katrin Lydén (L) – deltar på distans 
Christoffer Andersson (SD) – deltar på distans 
 

Övriga närvarande  
Johan Lundgren, kommundirektör – närvarar på distans 
Teresa Fridell, stabschef 
Anton Almer, informationssamordnare 
Jimmy Karlsson, it-driftstekniker 
Oscar Andersson, it-tekniker 
Malin Josefsson, verksamhetssekreterare – närvarar på distans 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 
M Moderaterna MP Miljöpartiet 
S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 
BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 
C Centerpartiet V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 50 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 
§ 51 

Exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 (padel) m.fl. ................................. 6 
§ 52 

Antagande av detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i Norra 
industriområdet (padelhall), Svedala kommun..................................................... 7 

§ 53 
Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup ........................................................ 9 

§ 54 
Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av Covid-19 ....................................................................................... 12 

§ 55 
Upphävande av bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier från kultur- och fritidsnämnden, 
Författningssamling 1:03 ................................................................................... 14 

§ 56 
Svar på motion om delad utbetalning av försörjningsstöd ................................. 16 

§ 57 
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§ 58 
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§ 50  

Ändring av dagordningen 
Dnr 53146  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att två nytillkomna ärenden "Anmälan av motion om 
Holmagårdens särskilda boende" och "Anmälan av motion om 
barnkonventionen som svensk lag" behandlas som ärendena 9 och 10 på 
dagordningen.  
     

     

     
 

 



 

 

6(26) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 51  

Exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 
(padel) m.fl.  
Dnr 2021-000131  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 med flera.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Svedala 122:88 med flera har tagits 
fram i syfte att reglera genomförandet av ”Detaljplan för Svedala 122:88 med 
flera i Norra industriområdet”. I avtalet regleras bland annat vem som utför och 
bekostar allmänna anläggningar. Exploateringsingenjör redogör för ärendet i 
tjänsteskrivelse.  

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 med flera.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 107. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-05-03, 
§ 17.  
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2021-04-20. 

Förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 m. fl. 
Plankarta (Bilaga 1). 

Illustrationsplan med åtgärder (Bilaga 2).  

     
     

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
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§ 52  

Antagande av detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i 
Norra industriområdet (padelhall), Svedala 
kommun 
Dnr 2019-000336  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta antagandehandling för detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i Norra 
industriområdet, Svedala kommun, Skåne län.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för idrottsanläggning (padelhall), 
kontor, detaljhandel och verksamheter. Det primära syftet är nybyggnation av 
idrottsanläggning (padelhall) inom den västra fastigheten (Svedala 122:88). På 
den östra fastigheten (Svedala 122:93) ligger en befintlig verksamhetslokal i 
form av gym (Nordic Wellness). 

 
Granskningshandlingar, upprättade 14 januari 2021, har enligt plan- och 
exploateringsutskottets beslut 14 januari 2021, varit på granskning under tiden 
25 januari 2021 till och med 14 februari 2021 för sakägares och övriga berördas 
granskning, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. 
Under granskningen har fem yttranden inkommit, varav ett från berörd 
sakägare.  
 

Länsstyrelsen har inga formella synpunkter på planförslaget utifrån 
länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). 
Inga sakägare, boende med flera med besvärsrätt har kvarstående erinringar 
efter granskning. Efter granskningen har enbart mindre ändringar utförts som 
inte bedöms vara väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap. 25 § PBL behövs 
därför inte.  

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
antagandehandling för detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i Norra 
industriområdet, Svedala kommun, Skåne län.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 108. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-05-03, 
§ 18.  
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, 2021-04-23. 

Planbeskrivning, 2021-04-23. 

Plankarta, 2021-04-23. 
Illustrationsplan, 2021-04-23. 

Granskningsutlåtande, 2021-04-23.  
     

     

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
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§ 53  

Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup 
Dnr 2018-000317  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 9 mnkr i investeringsanslag för renovering 
av Gamla skolan i Klågerup, investeringen finansieras inom utrymmet för 
investeringsbudgetramen 2022, 

 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 18 mnkr i investeringsanslag för 
uppförande av aktivitetshall, omklädningsrum och förvaringsutrymme på Nya IP 
i Klågerup, investeringen finansieras inom utrymmet för 
investeringsbudgetramen 2022,  

 
att bevilja teknisk nämnd 530 tkr i investeringsanslag för iordningsställande av 
parkeringsplatser på Nya IP och Gamla IP i Klågerup, investeringen finansieras 
genom minskning av kommunens likvida medel, 

 
att bevilja kommunstyrelsen 340 tkr i tilläggsanslag 2021 för framtagande av 
förstudier och lokalprogram samt för driftskostnader avseende hyra och flytt av 
inventarier, anslaget finansieras genom minskning av årets resultat 2021,  

 
att bevilja kommunstyrelsen 150 tkr i tilläggsanslag 2021 för ersättning till BK 
Banér för inventarier och utebliven hyresintäkt, anslaget finansieras genom 
minskning av årets resultat 2021, samt 

 
att ge berörda nämnder i uppdrag att beakta driftspåverkan i budgetprocessen 
inför budget 2023.  

     

Sammanfattning av ärendet 
På initiativ av kommunstyrelsens ordförande tillsatte kommunstyrelsen 2017 en 
tjänstemannagrupp som i samråd med föreningar och invånare i Klågerup 
skulle belysa vilka åtgärder som behöver prioriteras och genomföras med syftet 
att öka det positiva intrycket och trivselfaktorn i Klågerup 
(Klågerupsinitiativet). Klågerupsinitiativet resulterade i en rapport som bland 
annat innehöll identifierade, prioriterade åtgärder för att förbättra livet för de 



 

 

10(26) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

som bor, verkar och besöker Klågerup. Flera av de åtgärder som föreslogs i 
rapporten har genomförts.   
  

Utbildningschefen fick under hösten 2020 i uppdrag av kommunstyrelsens 
presidium att – utifrån Klågerupsinitiativets rapport – ta fram förslag på åtgärder 
för idrott och aktivitet i Klågerup. I enlighet med utbildningschefens förslag 
beslutade kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 75, som ett första steg 
att maskinhallen vid Nya IP ska rivas, att naturgräsplanen vid Nya IP ska 
iordningsställas, att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att 
genom markanvisning avyttra del av Nya IP för byggnation av padelhall samt att 
bussgarage vid Gamla IP ska iordningställas för att möjliggöra förvaring. Vidare 
gavs utbildningschefen i uppdrag att bilda en inrätta och leda en projektgrupp 
för genomförande av åtgärder i Klågerup.   
 
Som del två i projektet föreslår nu utbildningschefen att en föreningsgemensam 
lokal ska byggas vid Nya IP, att Klågerups gamla skola vid Gamla IP ska 
renoveras för att nyttjas av allmänhet och föreningar, att konstgräsplanen vid 
Gamla IP ska iordningsställas med ny - miljövänligare - beläggning samt att 
parkeringsplatser ska iordningställas vid såväl Nya som Gamla IP. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 111. 

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-03. 

Överenskommelse med BK Banér om upphörande av arrendeavtal med mera 
Kostnadskalkyl för förslag på åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-04-28, § 43. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 75. 
Klågerups idrottsområden – presentation för kommunstyrelsen 2021-04-12.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
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Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
Utbildningschefen 
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§ 54  

Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av Covid-19 
Dnr 2021-000133  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna 
platser, under följande villkor 
 

− föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor,  

− det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område, 

− beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige,  

− om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid, samt 

 
att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till 
och med den 30 september 2021.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Nya regler i en förordning ger landets kommuner rätt att meddela föreskrifter 
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. 
 

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga, och föreskrift får endast 
meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.  
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Det kan bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för 
trängsel kan vara relaterad till vackert väder, enskildas initiativ eller oförutsedda 
händelser. Därför föreslås att kommunstyrelsen med vidaredelegering till 
kommunstyrelsens ordförande ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser.  
 
Förslaget att föreslå kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till 
kommunstyrelsen som i sin tur delegerar beslutanderätten till 
kommunstyrelsens ordförande, ger kommunen möjlighet att vid behov utfärda 
sådana föreskrifter utan det dröjsmål det skulle medföra med att kungöra och 
sammankalla ett kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutade kommunstyrelsen för egen del 
att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt, om beslut enligt lag om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19, till 
kommunstyrelsens ordförande att fatta erforderligt beslut efter samråd med 
kommunstyrelsens vice ordföranden och oppositionsråd, samt enligt procedur 
beskriven i tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 113.  
Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2021-04-21. 

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). 
Information om Samsyn kring metod för att uppnå helhetssyn vid införande av 
kommunal föreskrift.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens presidium 
Oppositionsråd 
Säkerhetschefen 
Rådet för trygghet och folkhälsa 
Utredare vid kommunledningskontoret 
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§ 55  

Upphävande av bestämmelser för Svedala 
kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier 
från kultur- och fritidsnämnden, 
Författningssamling 1:03  
Dnr 2021-000112  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att upphäva Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 
stipendier (författning 1.03), samt 

 
att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om framtida revideringar 
om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
upphäva Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 
stipendier, författning 1:03 i kommunens författningssamling, samt anmodar 
kommunfullmäktige att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
framtida revideringar om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier. 

 
Kultur- och fritidsnämnden har fört diskussioner om att förlänga 
nomineringstiden för Svedala kommuns kulturpris. idrottspris och stipendier. 
Skälen för detta är att antalet nomineringar minskat de sista åren och 
nomineringstiden nog kan anses vara något kort speciellt efter jul- och 
nyårshelgerna. En förlängning av nomineringstiden medför inga negativa 
konsekvenser då priser och stipendier delas ut först på nationaldagen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 
Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier 
(författning 1.03), samt att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
framtida revideringar om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 115. 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-31, § 23.  
Tjänsteskrivelse - Förslag till förändring av författning 1,03 - Bestämmelser för 
Svedala kommuns kulturpris - idrottspris och stipendier. 

Nuvarande Författningssamling 1:03 Bestämmelser för Svedala kommuns 
kulturpris-, idrottspris- och stipendier.  
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 56  

Svar på motion om delad utbetalning av 
försörjningsstöd 
Dnr 2020-000391  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla motionen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Katrin Lydén (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om delad 
utbetalning av försörjningsstöd till kommunfullmäktige. Motionären anför att 
försörjningsstöd är ett av få system som inte är individuellt i vårt välfärdssystem 
och att en utbetalning endast till en vuxen i hushållet kan innebära att dennes 
make/maka blir helt beroende av den som fått utbetalningen. Motionären yrkar 
att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya 
riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd samt att förslaget ska innehålla en 
ändring så att utgångspunkten blir att försörjningsstödet delas lika mellan de 
vuxna i hushållet. Om stödet inte ska delas måste det motiveras med särskilda 
skäl. 

 
Socialnämnden, som berett motionen, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 117.  

Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-04-22, § 28. 
Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd, inkommen 2020-12-09. 

Trelleborg kommuns beslut om delat försörjningsstöd med tjänsteskrivelse.  

Yrkanden 
Kristoffer Linné (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill 
säga att bifalla motionen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 57  

Svar på motion om trafiksäkerhet i kommunens 
villaområden 
Dnr 2021-000029  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avslå motionen med hänsyn till att förslaget anses alltför resurskrävande och 
att åtgärdsplanen riskerar medföra att trygghetsåtgärder prioriteras före 
trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen önskar gärna en fortsatt god dialog med 
boende i villaområden som upplever otrygghet och osäkerhet och välkomnar 
goda idéer.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar och Peter Henriksson, Älska Svedala, har till kommunfullmäktige 
lämnat in en motion om att förbättra trafiksäkerheten i kommunens 
villaområden. Motionärerna anför att trafiksäkerheten i många villaområden 
upplevs som osäker för framförallt gående och cyklister.  

 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att situationen i varje 
bostadsområde utreds tillsammans med representanter för de boende i varje 
område, att resultatet sammanställs och en åtgärdsplan med prioriteringar 
upprättas samt att bristerna åtgärdas snarast enligt den prioriteringsordning 
som upprättas.  
 

Teknisk nämnd, som berett motionen, föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå motionen med hänsyn till att förslaget anses alltför 
resurskrävande och att åtgärdsplanen riskerar medföra att trygghetsåtgärder 
prioriteras före trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen önskar dock gärna en 
fortsatt god dialog med boende i villaområden som upplever otrygghet och 
osäkerhet och välkomnar goda idéer. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 118. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-03-30, § 37. 

Svar på motion om trafiksäkerhet av trafikingenjören, daterat 2021-03-19. 
Motion om trafiksäkerhet i kommunens villaområden, inkommen 2021-01-29.  

Yrkanden 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar, med instämmande av Per-Ola Valastig (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.  

 
Erik Stoy (M) yrkar, med instämmande av Per Olof Lindgren (L), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att avslå motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Erik Stoys (M) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen, mot Mats 
Bentmars (ÄS) med fleras yrkande om att motionens ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 58  

Anmälan av motion om Holmagårdens särskilda 
boende 
Dnr 2021-000178  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till socialnämnden för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, Torbjörn Sköld och Leif Göthed, Socialdemokraterna, har 
till kommunfullmäktige inkommit med motion om Holmagårdens särskilda 
boende.  

 
Det särskilda boende Holmagården ska renoveras under 2022. Den lösning 
som föreslås i samband med att Holmagården evakueras är enligt motionärerna 
inte godtagbar. Motionärerna yrkar därför följande.  

− Att deras tidigare förslag om att bygga nytt och renovera den äldre 
fastigheten till andra ändamål tas upp igen för ny bedömning.  

− Att man alternativt tittar på en annan fungerande evakueringslösning 
med till exempel paviljonger i anslutning till Holmagården.  

− Att lösningarna är kommunicerade och förhandlade och godkända ur 
arbetsmiljösynpunkter.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om Holmagårdens särskilda boende, inkommen 2021-05-31.  
     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden (med motionen) 
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§ 59  

Anmälan av motion om barnkonventionen som 
svensk lag 
Dnr 2021-000179  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Heléne Hardenstedt, Socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med motion om barnkonventionen som svensk 
lag.  

 
Motionärerna betonar vikten av att barnkonventionen tillämpas och inkorporeras 
i alla delar i samhället och yrkar därför att det ska tillsättas en arbetsgrupp, 
bestående av politiker med representation från samtliga nämnder att 
tillsammans och i samverkan med tjänstemän utarbeta en strategisk plan för 
utbildning och implementering av barnkonventionen som sedan 1 januari 2020 
är en del av svensk lagstiftning.  

Handlingar i ärendet 
Motion om barnkonventionen som svensk lag, inkommen 2021-05-31.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 60  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2020 
Dnr 2020-000195  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ha tagit del av informationen.  

     

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

 
Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet 
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 
 

Vård och omsorg har lämnat sin redovisning för kvartal 3 och 4, 2020. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ha tagit del av 
informationen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 119.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-03-25, § 18. 

Rapportering enligt 1 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
- kvartal 4 2020 till 2021-01-25. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS kvartal 
4 2020 till 2021-01-25. 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-10, § 102.  
Protokollsutdrag socialnämndens utskott 2020-11-16, § 153.   
Rapportering enligt 16 kap f § SoL av ej verkställda beslut enligt kap 4 1 § SoL, 
daterad 2020-10-16.  
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Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 
daterad 2020-10-16.  
     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 61  

Valärenden 

 
Dnr 2021-000167  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att bevilja James Perlmans (M) och Emmy Hardenstedts (S) avsägelser,  

 
att utse Carina Nielsen (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för tiden 
fram till och med den 31 december 2022, 

 
att utse Hellen Boij-Ljungdell (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för 
tiden fram till och med den 31 december 2022, 

 
att utse Peter Jansson (M) till ledamot i bygg- och miljönämnden, efter Daniel 
Bäckvall (M), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  
 

att utse James Perlman (M) till ledamot i valnämnden, efter Daniel Bäckvall (M), 
för tiden fram till och med den 31 december 2022, samt 
 
att utse James Perlman (M) till förste vice ordförande i valnämnden, för tiden 
fram till och med den 31 december 2022.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Från kommunfullmäktiges sammanträde 7 april 2021 kvarstår följande val att 
förrätta efter Daniel Bäckvalls (M) avsägelse.  
 

- Ledamot i bygg- och miljönämnden.  

- Ledamot i valnämnden.  
- Förste vice ordförande i valnämnden.  
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Till kommunfullmäktige har även inkommit avsägelser från James Perlman (M) 
och Emmy Hardenstedt (S), båda från uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, inkommen 
2021-05-14.  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, inkommen 
2021-06-01.  
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Valnämnden 
James Perlman 
Emmy Hardenstedt 
Carina Nielsen 
Hellen Boij-Ljungdell 
Peter Jansson 
Troman 
Ciceron 
HR-enheten 
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§ 62  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2021-000143  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen. 
 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har till kommunfullmäktige inlämnat rapport och beslut om 
socialnämndens kvalitetsbokslut 2020.  

Handlingar i ärendet 
Socialnämndens kvalitetsbokslut 2020 - beslut och rapport.  

     
     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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