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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 22 september 2021 kl 19:00-20:50 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Sara Ripa och Caroline Gullstrand 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-09-24 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Signerat digitalt, se sista sidan Paragrafer §§ 81-94 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

 
Signerat digitalt, se sista sidan 

 

 Lars Nordberg, §§ 81–91, 93-94                        Hans Järvestam, § 92  

 Justerare 

 
Signerat digitalt, se sista sidan 

 

 Sara Ripa                                                                  Caroline Gullstrand  

 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Anslaget sätts upp 2021-09-27 Anslaget till och med 2021-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) – deltar på distans 
Erik Stoy (M) – deltar på distans 
Karin Mårtensson (M) – deltar på distans 
Dan Nilsson (M) – deltar på distans 
Ulf Lennerling (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 
Jonathan Wetterström (BP) – 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 
Valentin Jovanovic (S) – deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S) – deltar på distans 
Ewa Bohlin (S) – deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) – deltar på distans 
Jörgen Persson (V) 
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 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) – deltar på distans 
Peter Fredlund (SD) – deltar på distans 
Peter Henriksson (ÄS) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstgörande ersättare 

Jan Holmerup (M) för Sverker Nordgren (M) – deltar på distans 
Anne Jönsson (M) för Gunilla Nordgren (M) – deltar på distans 
Geir Hansen (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) – deltar på distans 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) för Jesper Sennertoft (S) – deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD) för Kristina Fredlund (SD) – deltar på distans 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS)  

Ersättare 

James Perlman (M) – deltar på distans 
Katrin Lydén (L) – deltar på distans 
Göran Malmberg (S) – deltar på distans 
Christoffer Andersson (SD) – deltar på distans 
Carin Falck (BP) – deltar på distans 
Bo Becking (BP) – 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 
Fredrik Aksell, utbildningschef – närvarar på distans 
 

 

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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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 81 
Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 

§ 82 
Försäkringsinlösen - delar av kommunens pensionsskuld ................................... 6 

§ 83 
Tilldelning av medel för engångskostnader ......................................................... 8 

§ 84 
Ombudgetering av teknisk nämnds investeringsbudget 2021 - 
överskott inom projekt Bovieran/Gamla IP för att finansiera arbetena 
på Åkerbruket ................................................................................................... 10 

§ 85 
Ombudgetering av teknisk nämnds investeringsbudget 2021 - 
skattefinansierad verksamhet ............................................................................ 12 

§ 86 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils ............................................................................... 14 

§ 87 
Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) ...................................................... 16 

§ 88 
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd .................................................. 18 

§ 89 
Svar på medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara 
centrum och ta bort en parkering ...................................................................... 20 

§ 90 
Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna ............. 23 

§ 91 
Svar på motion om parkeringsnorm .................................................................. 25 

§ 92 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om 
ordförandeuppdraget......................................................................................... 27 

§ 93 
Valärenden ....................................................................................................... 28 

§ 94 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 29 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81  

Ändring av dagordningen 

Dnr 54069  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Interpellation till 
kommunfullmäktiges ordförande om ordförandeuppdraget" behandlas som 
ärende 12 i dagordningen.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82  

Försäkringsinlösen - delar av kommunens 
pensionsskuld 

Dnr 2021-000216  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 62,1 mnkr av 
ansvarsförbindelsen i en försäkringslösning, samt 

 

att försäkringsinlösen finansieras genom minskning av årets resultat 2021. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Hittills genomförda ekonomiska uppföljningar 2021 visar på ett prognostiserat 
överskott om cirka 100 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns möjlighet för 
kommunfullmäktige att lösa in delar av pensionsskulden i ansvarsförbindelsen 
utan att riskera ett negativt resultat 2021.  

 

År 2020 gjordes en partiell inlösen av pensionsskulden för att säkra upp delar 
av vinsten som genererats i Svedala kommuns avsatta medel för 
pensionsförvaltning, minska nedsidesrisken i pensionsförvaltningen i tider av en 
volatil börs och för att slippa ökade pensionspremier i ansvarsförbindelsen om 
livslängdsåttagandet höjs. Detta innebär vidare att betydande framtida risker i 
pensionsåtagandet överläts till försäkringsbolaget i stället för att bäras av 
kommunen. Dessutom möjliggör en inlösen av pensionsskulden ett bättre 
kassaflöde på sikt, som skapar utrymme i resultaträkningen, i tider då gapet 
mellan intäkterna från skatter och statsbidrag och kostnaderna för bland annat 
de demografiska behoven väntas öka. Att göra en liknande partiell inlösen av 
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen 2021 innebär då att större utrymme 
skapas för den löpande verksamheten i kommande års budgetar.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att lösa in maximalt 62,1 mnkr av ansvarsförbindelsen i en 
försäkringslösning, samt att försäkringsinlösen finansieras genom minskning av 
årets resultat 2021. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 176.  

Tjänsteskrivelse av controller och ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 
2021-08-23. 

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

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

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83  

Tilldelning av medel för engångskostnader  

Dnr 2021-000200  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag för 2021 med 800 000 kronor för 
genomförande av systeminventering (300 tkr) och för projekt för implementering 
av Office365 (500 tkr),  

 

att bevilja socialnämnden tilläggsanslag 2021 med 522 000 kronor för 
utrangering av inventarier (76 tkr) och för avveckling av Lorenz Månsson - villan 
och moduler – (446 tkr),   

 

att bevilja teknisk nämnd tilläggsanslag 2021 med 1 500 000 kronor för 
genomförande av åtgärder som främjar biologisk mångfald med mera (350 tkr), 
för utveckling av Geosecma (150 tkr), för geotekniska utredningar vid Svedala 
södra (600 tkr), för att filma gång- och cykelvägar/gator (100 tkr) och för att lösa 
ut leasade plotterskrivare och städmaskiner (300 tkr). Tilläggsanslagen kvittas 
mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 
avskrivningar, 

 

att godkänna att teknisk nämnd utrangerar tunnel vid Timmergatan (909 tkr) 
och armatur som uppnått teknisk livslängd (126 tkr). Utrangeringarna kvittas 
mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 
avskrivningar, samt  

 

att tilläggsanslagen – förutom dem till teknisk nämnd – finansieras genom 
minskning av årets resultat 2021. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Hittills genomförda ekonomiska uppföljningar 2021 visar på ett prognostiserat 
överskott om cirka 100 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns möjlighet för 
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för engångskostnader under 2021. 
Ett av syftena med föreslagna tilläggsanslag är att antingen ge berörda 
nämnder möjlighet att genomföra åtgärder som medför resurseffektiviseringar 
kommande år utifrån fullmäktiges övergripande mål eller åtgärder som säkrar 
och/eller höjer kvaliteten inom verksamheterna. Ett annat syfte är att möjliggöra 
vissa satsningar för att nå kommunens vision och övergripande mål.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till åtgärder som kan beviljas engångskostnader har tagits fram av 
kommunförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 161.  

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-23. 

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
IT-enheten 
Socialnämnden 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84  

Ombudgetering av teknisk nämnds 
investeringsbudget 2021 - överskott inom projekt 
Bovieran/Gamla IP för att finansiera arbetena på 
Åkerbruket 

Dnr 2021-000196  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna slutredovisningen av Åkerbruket etapp 1 och 2, samt 

 

att godkänna teknisk nämnds genomförande av asfaltering och plattläggning på 
Åkerbruket etapp 2 under 2021 enligt gällande exploateringsavtal. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har under budgetprocessen för 2021 års budget inte ansökt om 
medel för att slutföra exploateringsprojektet på Åkerbruket. Nämnden har därför 
inkommit med en begäran om att få ombudgetera medel från projektet 
Bovieran/Gamla IP. Detta då projektet prognostiseras få en positiv 
budgetavvikelse. De åtgärder som ska genomföras på Åkerbruket är 
toppbeläggning av asfalt på gatorna samt plattläggning av betongplattor i 
korsningarna inom ramen för Etapp 2. Nettokostnaden för detta arbete 
beräknas bli 2 100 tkr.  

 

Ekonomienheten konstaterar två saker vid sin granskning av ärendet. För det 
första har arbetena på Åkerbruket i stort sett redan genomförts. För det andra 
har tekniska nämnden i sin slutredovisning av Åkerbruket, godkänd av tekniska 
nämnden 2019-12-10 §144, redan inkluderat kostnaderna för den 
toppbeläggning och asfaltering som nu sker inom Etapp 2. I den 
slutredovisningen konstateras att etapp 2 gör ett underskott mot kalkylbudgeten 
på 29 864 tkr med -940 tkr, eller -3,1 % mot kalkylbudget. Dock konstateras att 
Åkerbruket som helhet, inklusive försäljning av fribyggnadstomter, gör ett 
överskott +15 295 tkr. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
slutredovisningen av Åkerbruket etapp 1 och 2, samt att godkänna teknisk 
nämnds genomförande av asfaltering och plattläggning på Åkerbruket etapp 2 
under 2021 enligt gällande exploateringsavtal. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 179.  

Tjänsteskrivelse av controller om ombudgetering investeringsbudget för 2021 
skattefinansierad verksamhet, daterad 2021-08-20. 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-01, § 67. 

Slutredovisning av Åkerbruket etapp 1 och 2. 

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85  

Ombudgetering av teknisk nämnds 
investeringsbudget 2021 - skattefinansierad 
verksamhet 

Dnr 2021-000222  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ombudgetera 500 tkr från projektet skyltar till ett nytt projekt som benämns 
ny infartsväg till ÅVC på Ågatan, samt 

 

att ombudgetera 300 tkr från projektet GC-väg plan 10 år till projektet 
brorestaureringar. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av önskad ny infartsväg till ÅVC på Ågatan behöver 
investeringsmedel ombudgeteras. Förvaltningen har gått igenom beviljade 
anslag och funnit att anslaget till projektet skyltar på 575 tkr inte kommer 
användas till mer än 75 tkr och att tillgängliga medel på 500 tkr då finns. 
Anledningen till det är att Trafikverkets plan för regional cykelvägsvisning har 
skjutits framåt i tid, oklart när det kommer att ske. Trafikverket ålade kommunen 
att göra den regionala cykelvägsskyltningen inom kommunens tätorter. Det är 
anledningen till att kommunen först behövde avsätta medel till detta.  

 

För projektet brorestaureringarna har det konstaterats efter detaljprojektering av 
den norra bron på Kapellvägen att den beräkning som låg till grund för 
budgeten var lågt satt. Detaljprojekteringen görs innan beställning av arbetet 
utförs. Då brorestaureringarna är nödvändiga att göra på grund av 
säkerhetsskäl behöver medel om 300 tkr tillskjutas för att kunna genomföra 
projektet. Förvaltningen har konstaterat att projektet GC-väg plan 10 år kommer 
att lämna ett överskott på grund av beviljat statsbidrag från Trafikverket. Det 
finns då möjlighet att ombudgetera medel från projektet GC-väg plan 10 år till 
brorestaureringarna på grund av det skälet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 500 tkr 
från projektet skyltar till ett nytt projekt som benämns ny infartsväg till ÅVC på 
Ågatan, samt att ombudgetera 300 tkr från projektet GC-väg plan 10 år till 
projektet brorestaureringar. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 180.  

Tjänsteskrivelse av kommunstyrelsens controller, daterad 2021-08-20. 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-22, § 78.   

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk nämnd 
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§ 86  

Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils 

Dnr 2021-000174  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 

 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet avseende år 2020.   

 

Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Lekmannarevisorer och 
sakkunnig revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisningen för 2020, samt att, för Svedala kommuns del, bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 160.  

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-15. 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 2020. 

Årsredovisning Samordningsförbundet NILS 2020. 

Granskningsrapport av KPMG, granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31. 
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Beslut skickas till 
Samordningsförbundet NILS 
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§ 87  

Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) 

Dnr 2021-000069  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderad Handelspolicy för Svedala tätort, samt  

 

att Handelspolicyn från 2014 upphör att gälla. 

 

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Per-Ola Valastigs (MP) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag 
till översyn av handelspolicyn för Svedala tätort som ska omfatta utveckling av 
samtliga verksamhetsområden i Svedala. Handel är en viktig näring och 
tillväxtfaktor för Svedala kommun och det är för att aktualisera samt förtydliga 
och bättre kommunicera Svedala tätorts många förutsättningar och 
möjligheteter för handel som handelspolicyn har reviderats.  

 

Handeln står också inför stora förändringar och arbetet med handelsfrågor 
behöver anpassas till nya förutsättningar där såväl fysisk handel som e-handel 
inkluderas liksom övrig påverkan i samhällsplanering. Handelspolicyn behöver 
därför kunna följa de förändringar som sker över tid och stödja handelns 
utveckling i Svedala tätort. 

 

Kommunstyrelsen och dess plan- och exploateringsutskott har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att redaktionellt granska dokumentet i sin helhet. 
Kommunstyrelsen behandlade reviderat förslag den 28 juni 2021 och beslutade 
då att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Handelspolicy för 
Svedala tätort, samt att Handelspolicyn från 2014 upphör att gälla. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 163. 

Tjänsteskrivelse av turism- och näringsutvecklaren och stadsarkitekten, daterad 
2021-06-14. 

Förslag till Handelspolicy för Svedala tätort, reviderad 2021-06-14.  

Handelspolicy för Svedala tätort 2014 (nu gällande) 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 133.  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-05-21, 
§ 24.  

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per-Ola Valastigs 
(MP) yrkande om att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Näringslivsenheten 
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§ 88  

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd 

Dnr 2021-000206  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd upphör att gälla från och med 
25 september 2021,  

 

att anta Riktlinjer för försörjningsstöd, att gälla från och med 25 september 
2021, samt 

 

att ge socialnämnden i uppdrag att framöver besluta om revideringar och 
upphävande av dessa riktlinjer samt att – i förekommande fall – besluta om nya 
riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har ingått ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Med anledning av detta har 
socialnämnden tagit fram förslag på nya riktlinjer för försörjningsstöd som är 
anpassade till de riktlinjer som gäller för försörjningsstöd i Trelleborgs kommun.  

 

Eftersom de tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige är det endast 
kommunfullmäktige som kan besluta att upphäva dessa. 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget till nya riktlinjer för 
försörjningsstöd. Då socialnämnden i sitt reglemente av kommunfullmäktige har 
fått i uppdrag att ansvara för ärenden som avser myndighetsutövning mot 
enskild enligt socialtjänstlagen – vilket innefattar beslut om försörjningsstöd – är 
det kommunledningskontorets bedömning att socialnämnden i framtiden själv 
kan fatta beslut om att revidera, upphäva och anta riktlinjer inom detta område. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att socialnämnden ska ges detta 
uppdrag varför en tredje att-sats lagts till socialnämndens förslag.  

 

I övrigt har förslag på tid för när riktlinjerna ska gälla ändrats till 25 september 
då fullmäktige har sammanträde 22 september vilket är den dag som 
socialnämnden föreslog att riktlinjerna skulle upphöra att gälla. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 181.  

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-08-22. 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-17, § 49. 

Förslag till Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd (Ffs 1:43). 

Nu gällande kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Ffs 1:43). 

     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 89  

Svar på medborgarförslag om att flytta 
varuintaget vid ICA i Bara centrum och ta bort en 
parkering 

Dnr 2016-000366  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget i enlighet med stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag om att flytta 
varuintaget vid ICA i Bara Centrum och att ta bort en parkering. Det från 
förslagsställaren inkomna medborgarförslaget beskriver problem med 
placeringen av ICA-livsmedelsbutikens lastintag som ligger i nära anslutning till 
de på motsatt sida av Biblioteksgatan belägna lägenheternas privata uteplatser. 
Lägenheternas uteplatser ryms ej inom fastighetens tomtmark utan ligger på 
Biblioteksgatans västra trottoar, vilken enligt gällande detaljplans 
planbestämmelser är allmän platsmark och marken ägs av kommunen. 
 

Fastighetsbolaget Brinova äger ICA:s fastighet i Bara Centrum och det finns 
begränsningar i vad en kommun kan styra och besluta gällande pågående 
privata verksamheter som följer gällande detaljplanebestämmelser. 

 

Befintligt lastintag för ICA:s livsmedelsbutik i Bara centrum går inte att flytta på 
grund av livsmedelsbutikens placering, dess låsta planlösning samt centrums 
utformning, vilket innebär att lastintaget måste ha sin anslutning från 
Biblioteksgatan i detta läge. ICA har dock genom kontakt och riktad information 
till sina varuleverantörer styrt upp sina varuleveranser till butiken, vilket innebär 
att alla leveranser till ICA nu körs in via Torggatan och vidare ut via 
Centrumgatan. Leveranser sker numera dessutom tidigast efter klockan 6.00 
alla dagar, vilket är positivt och minskar risken att boende kan bli störda alltför 
tidigt på morgonen. 
 

ICA har vidare bestämt med sina leverantörer att de så långt det är möjligt ska 
stänga av sina fordon, slå av strålkastarljus och inte stå på tomgång vid all 
lastning och lossning som utförs vid lastintaget.  
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Diverse åtgärder har under hand utförts av kommunen sedan 2016 och fram till 
dagens datum för att minimera problemen. Skyltningen för varutransporterna 
har ändrats och förtydligats, fysiska ombyggnadsåtgärder har gjorts vid själva 
lastintaget och bullernivåer och luftkvalitet har mätts och kontrollerats att de 
följer av kommunen ställda krav. 
 

Utmed Torggatan har kommunen även kompletterat med anvisade 
korttidsparkeringar som länge varit önskade och efterfrågade av 
kommuninvånarna i Bara. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget i enlighet med stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att ge förvaltningen i uppdrag att se till att överenskomna regler 
efterföljs på kommunens mark. 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 185.  

Tjänsteskrivelse om svar på medborgarförslag av stadsarkitekten, daterad 
2021-08-24. 

Medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara Centrum och ta bort 
en parkering, inkommet 2016-09-16. 

 

Yrkanden 
Tommy Rosenberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
medborgarförslaget.  

 

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att medborgarförslaget ska avslås.  

 

Mats Bentmar (ÄS) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Mats Bentmars (ÄS) återremissyrkande under 
proposition och finner kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.  
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Tommy 
Rosenbergs (SD) yrkande att medborgarförslaget ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Stadsarkitekten 
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§ 90  

Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom 
skolverksamheterna 

Dnr 2020-000291  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens första att-sats ska anses vara besvarad, samt 

 

att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser avrapportering till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna. Motionären yrkar att det 
snarast genomförs lämpliga åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna 
och att arbetet med att motverka mobbing följs upp och avrapporteras till 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   

 

Motionen har beretts av utbildningsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att motionens första att-sats ska anses vara 
besvarad, samt att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser 
avrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

I tjänsteskrivelsen från utbildning redogörs för befintliga krav och åtgärder 
såsom:   

− rättsliga regler,  

− kommunens system för anmälningar av kränkningar med mera, 

− skolornas främjande, förbyggande och åtgärdande arbete mot bland 
annat kränkande behandling och trakasserier, samt 

− rapportering till den politiska huvudmannen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 186.  

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-08-23, § 71. 

Tjänsteskrivelse av utredare inom utbildning, daterad 2021-08-17.  

Motion om åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna, inkommen 2020-
09-21. 

Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar, med instämmande av Magnus Lilja (SD) och Karin 
Mårtensson (M), 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.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 91  

Svar på motion om parkeringsnorm 

Dnr 2019-000186  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att motionen ska anses besvarad, samt  

 

att utse politisk arbetsgrupp för parkeringsstrategin i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Frost Jensen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om parkeringsnorm. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger berörd nämnd 
i uppdrag att utarbeta och implementera en parkeringsnorm för Svedala 
kommun.   

 
Svedala kommun har ingen antagen parkeringsnorm som styr antalet 
parkeringsplatser i bygglovs- och detaljplaneprocesserna. Vid framtagandet av 
en parkeringsnorm bör arbetet inledas med att ta fram en parkeringsstrategi. En 
parkeringsstrategi ska balansera och medverka till bättre färdmedelsval som är 
anpassade till kommunens framtida utveckling. Strategin kan utgöra ett stöd i 
såväl detaljplane- som bygglovsprocessen och i driftskedet. 
  

För att få en hållbar planering kan en bred politisk förankring vara viktigt men 
också att det görs en framtidsspaning. En politisk arbetsgrupp föreslås inrättas 
som följer framtagandet av parkeringsstrategin. Eftersom reglering av 
parkeringen på allmän platsmark görs av teknisk nämnd, kommunstyrelsens 
plan- och exploateringsutskott äger frågan kring krav i samband med 
detaljplaner, och bygg- och miljönämnden ger bygglov föreslås att presidierna i 
bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd samt kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott ska ingå i arbetsgruppen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad, samt att utse politisk arbetsgrupp för parkeringsstrategin i enlighet 
med tjänsteskrivelsen. 
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Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att uppdra åt förvaltningen att ta fram en parkeringsstrategi för 
kommunen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 167.  

Tjänsteskrivelse av trafikingenjören, daterad 2021-06-16. 

Exempel Parkeringsstrategi Trelleborgs Kommun 2017–2025. 

Motion om parkeringsnorm, inkommen 2019-04-19. 

P-norm Svedala ej antagen UTKAST 2017-05-08. 

     

     

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Teknisk nämnd 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 92  

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande 
om ordförandeuppdraget 

Dnr 2021-000265  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson och Mats Bentmar, Älska Svedala, har till kommunfullmäktige 
inkommit med interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande. 
Interpellationen rör ordförandens uppdrag.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande, Lars Nordberg (M), redogör för sitt skriftliga 
svar på interpellationen. I den efterföljande debatten deltar Peter Henriksson 
(ÄS) och Lars Nordberg (M).   

Handlingar i ärendet 
Svar på interpellation om kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag, inkommet 
2021-09-20.  

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om ordförandeuppdraget, 
inkommen 2021-09-19.  
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§ 93  

Valärenden 

Dnr 2021-000244  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Anna Ströms (SD) avsägelse, 

 

att lämna Anna Ströms (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige till Länsstyrelsen Skåne för förnyad röstsammanräkning, 
samt 

 

att utse Nathalia Canales (SD) till ersättare i utbildningsnämnden, för tiden fram 
till och med 31 december 2022. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Anna Ström (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med avsägelse av 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
utbildningsnämnden.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
utbildningsnämnden, inkommen 2021-08-25. 

     

     

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Utbildningsnämnden 
HR-enheten 
Kundservice 
Troman 
Ciceron  
Anna Ström 
Nathalia Canales 
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§ 94  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2021-000253  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har till fullmäktige inkommit med rapport om granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, daterad 2021-08-19. 

Missiv till rapport om granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, daterad 
2021-08-19.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 22 september 2021 kl 19:00-20:50 


Beslutande Ledamöter 


Se närvarolista på sida 2 


 Tjänstgörande ersättare 


Se närvarolista på sida 3 


Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 


Justerare Sara Ripa och Caroline Gullstrand 


Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-09-24 
 
Underskrifter 


 Sekreterare 


 
Signerat digitalt, se sista sidan Paragrafer §§ 81-94 


 Teresa Fridell  


 Ordförande 


 
Signerat digitalt, se sista sidan 


 


 Lars Nordberg, §§ 81–91, 93-94                        Hans Järvestam, § 92  


 Justerare 


 
Signerat digitalt, se sista sidan 


 


 Sara Ripa                                                                  Caroline Gullstrand  


 
 Anslagsbevis 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2021-09-22 


Anslaget sätts upp 2021-09-27 Anslaget till och med 2021-10-19 


Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Närvarolista 


Beslutande  


Ledamöter 


Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) – deltar på distans 
Erik Stoy (M) – deltar på distans 
Karin Mårtensson (M) – deltar på distans 
Dan Nilsson (M) – deltar på distans 
Ulf Lennerling (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 
Jonathan Wetterström (BP) – 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 
Valentin Jovanovic (S) – deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S) – deltar på distans 
Ewa Bohlin (S) – deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) – deltar på distans 
Jörgen Persson (V) 
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 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) – deltar på distans 
Peter Fredlund (SD) – deltar på distans 
Peter Henriksson (ÄS) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Tjänstgörande ersättare 


Jan Holmerup (M) för Sverker Nordgren (M) – deltar på distans 
Anne Jönsson (M) för Gunilla Nordgren (M) – deltar på distans 
Geir Hansen (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) – deltar på distans 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) för Jesper Sennertoft (S) – deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD) för Kristina Fredlund (SD) – deltar på distans 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS)  


Ersättare 


James Perlman (M) – deltar på distans 
Katrin Lydén (L) – deltar på distans 
Göran Malmberg (S) – deltar på distans 
Christoffer Andersson (SD) – deltar på distans 
Carin Falck (BP) – deltar på distans 
Bo Becking (BP) – 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 
Fredrik Aksell, utbildningschef – närvarar på distans 
 


 


SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 


M Moderaterna MP Miljöpartiet 


S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 


BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 


C Centern V Vänsterpartiet 







 


 


4(29) 


KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Ärendelista 


§ 81 
Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 


§ 82 
Försäkringsinlösen - delar av kommunens pensionsskuld ................................... 6 


§ 83 
Tilldelning av medel för engångskostnader ......................................................... 8 


§ 84 
Ombudgetering av teknisk nämnds investeringsbudget 2021 - 
överskott inom projekt Bovieran/Gamla IP för att finansiera arbetena 
på Åkerbruket ................................................................................................... 10 


§ 85 
Ombudgetering av teknisk nämnds investeringsbudget 2021 - 
skattefinansierad verksamhet ............................................................................ 12 


§ 86 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils ............................................................................... 14 


§ 87 
Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) ...................................................... 16 


§ 88 
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd .................................................. 18 


§ 89 
Svar på medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara 
centrum och ta bort en parkering ...................................................................... 20 


§ 90 
Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna ............. 23 


§ 91 
Svar på motion om parkeringsnorm .................................................................. 25 


§ 92 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om 
ordförandeuppdraget......................................................................................... 27 


§ 93 
Valärenden ....................................................................................................... 28 


§ 94 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 29 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 81  


Ändring av dagordningen 


Dnr 54069  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


i enlighet med ordförandens förslag.  


 


     


Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Interpellation till 
kommunfullmäktiges ordförande om ordförandeuppdraget" behandlas som 
ärende 12 i dagordningen.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 82  


Försäkringsinlösen - delar av kommunens 
pensionsskuld 


Dnr 2021-000216  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 62,1 mnkr av 
ansvarsförbindelsen i en försäkringslösning, samt 


 


att försäkringsinlösen finansieras genom minskning av årets resultat 2021. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Hittills genomförda ekonomiska uppföljningar 2021 visar på ett prognostiserat 
överskott om cirka 100 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns möjlighet för 
kommunfullmäktige att lösa in delar av pensionsskulden i ansvarsförbindelsen 
utan att riskera ett negativt resultat 2021.  


 


År 2020 gjordes en partiell inlösen av pensionsskulden för att säkra upp delar 
av vinsten som genererats i Svedala kommuns avsatta medel för 
pensionsförvaltning, minska nedsidesrisken i pensionsförvaltningen i tider av en 
volatil börs och för att slippa ökade pensionspremier i ansvarsförbindelsen om 
livslängdsåttagandet höjs. Detta innebär vidare att betydande framtida risker i 
pensionsåtagandet överläts till försäkringsbolaget i stället för att bäras av 
kommunen. Dessutom möjliggör en inlösen av pensionsskulden ett bättre 
kassaflöde på sikt, som skapar utrymme i resultaträkningen, i tider då gapet 
mellan intäkterna från skatter och statsbidrag och kostnaderna för bland annat 
de demografiska behoven väntas öka. Att göra en liknande partiell inlösen av 
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen 2021 innebär då att större utrymme 
skapas för den löpande verksamheten i kommande års budgetar.  


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att lösa in maximalt 62,1 mnkr av ansvarsförbindelsen i en 
försäkringslösning, samt att försäkringsinlösen finansieras genom minskning av 
årets resultat 2021. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 176.  


Tjänsteskrivelse av controller och ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 
2021-08-23. 


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


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


Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 83  


Tilldelning av medel för engångskostnader  


Dnr 2021-000200  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag för 2021 med 800 000 kronor för 
genomförande av systeminventering (300 tkr) och för projekt för implementering 
av Office365 (500 tkr),  


 


att bevilja socialnämnden tilläggsanslag 2021 med 522 000 kronor för 
utrangering av inventarier (76 tkr) och för avveckling av Lorenz Månsson - villan 
och moduler – (446 tkr),   


 


att bevilja teknisk nämnd tilläggsanslag 2021 med 1 500 000 kronor för 
genomförande av åtgärder som främjar biologisk mångfald med mera (350 tkr), 
för utveckling av Geosecma (150 tkr), för geotekniska utredningar vid Svedala 
södra (600 tkr), för att filma gång- och cykelvägar/gator (100 tkr) och för att lösa 
ut leasade plotterskrivare och städmaskiner (300 tkr). Tilläggsanslagen kvittas 
mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 
avskrivningar, 


 


att godkänna att teknisk nämnd utrangerar tunnel vid Timmergatan (909 tkr) 
och armatur som uppnått teknisk livslängd (126 tkr). Utrangeringarna kvittas 
mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 
avskrivningar, samt  


 


att tilläggsanslagen – förutom dem till teknisk nämnd – finansieras genom 
minskning av årets resultat 2021. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Hittills genomförda ekonomiska uppföljningar 2021 visar på ett prognostiserat 
överskott om cirka 100 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns möjlighet för 
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för engångskostnader under 2021. 
Ett av syftena med föreslagna tilläggsanslag är att antingen ge berörda 
nämnder möjlighet att genomföra åtgärder som medför resurseffektiviseringar 
kommande år utifrån fullmäktiges övergripande mål eller åtgärder som säkrar 
och/eller höjer kvaliteten inom verksamheterna. Ett annat syfte är att möjliggöra 
vissa satsningar för att nå kommunens vision och övergripande mål.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Förslag till åtgärder som kan beviljas engångskostnader har tagits fram av 
kommunförvaltningen. 


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 161.  


Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-23. 


     


     


Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
IT-enheten 
Socialnämnden 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 84  


Ombudgetering av teknisk nämnds 
investeringsbudget 2021 - överskott inom projekt 
Bovieran/Gamla IP för att finansiera arbetena på 
Åkerbruket 


Dnr 2021-000196  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


  


att godkänna slutredovisningen av Åkerbruket etapp 1 och 2, samt 


 


att godkänna teknisk nämnds genomförande av asfaltering och plattläggning på 
Åkerbruket etapp 2 under 2021 enligt gällande exploateringsavtal. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har under budgetprocessen för 2021 års budget inte ansökt om 
medel för att slutföra exploateringsprojektet på Åkerbruket. Nämnden har därför 
inkommit med en begäran om att få ombudgetera medel från projektet 
Bovieran/Gamla IP. Detta då projektet prognostiseras få en positiv 
budgetavvikelse. De åtgärder som ska genomföras på Åkerbruket är 
toppbeläggning av asfalt på gatorna samt plattläggning av betongplattor i 
korsningarna inom ramen för Etapp 2. Nettokostnaden för detta arbete 
beräknas bli 2 100 tkr.  


 


Ekonomienheten konstaterar två saker vid sin granskning av ärendet. För det 
första har arbetena på Åkerbruket i stort sett redan genomförts. För det andra 
har tekniska nämnden i sin slutredovisning av Åkerbruket, godkänd av tekniska 
nämnden 2019-12-10 §144, redan inkluderat kostnaderna för den 
toppbeläggning och asfaltering som nu sker inom Etapp 2. I den 
slutredovisningen konstateras att etapp 2 gör ett underskott mot kalkylbudgeten 
på 29 864 tkr med -940 tkr, eller -3,1 % mot kalkylbudget. Dock konstateras att 
Åkerbruket som helhet, inklusive försäljning av fribyggnadstomter, gör ett 
överskott +15 295 tkr. 


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
slutredovisningen av Åkerbruket etapp 1 och 2, samt att godkänna teknisk 
nämnds genomförande av asfaltering och plattläggning på Åkerbruket etapp 2 
under 2021 enligt gällande exploateringsavtal. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 179.  


Tjänsteskrivelse av controller om ombudgetering investeringsbudget för 2021 
skattefinansierad verksamhet, daterad 2021-08-20. 


Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-01, § 67. 


Slutredovisning av Åkerbruket etapp 1 och 2. 


     


     


Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 85  


Ombudgetering av teknisk nämnds 
investeringsbudget 2021 - skattefinansierad 
verksamhet 


Dnr 2021-000222  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att ombudgetera 500 tkr från projektet skyltar till ett nytt projekt som benämns 
ny infartsväg till ÅVC på Ågatan, samt 


 


att ombudgetera 300 tkr från projektet GC-väg plan 10 år till projektet 
brorestaureringar. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av önskad ny infartsväg till ÅVC på Ågatan behöver 
investeringsmedel ombudgeteras. Förvaltningen har gått igenom beviljade 
anslag och funnit att anslaget till projektet skyltar på 575 tkr inte kommer 
användas till mer än 75 tkr och att tillgängliga medel på 500 tkr då finns. 
Anledningen till det är att Trafikverkets plan för regional cykelvägsvisning har 
skjutits framåt i tid, oklart när det kommer att ske. Trafikverket ålade kommunen 
att göra den regionala cykelvägsskyltningen inom kommunens tätorter. Det är 
anledningen till att kommunen först behövde avsätta medel till detta.  


 


För projektet brorestaureringarna har det konstaterats efter detaljprojektering av 
den norra bron på Kapellvägen att den beräkning som låg till grund för 
budgeten var lågt satt. Detaljprojekteringen görs innan beställning av arbetet 
utförs. Då brorestaureringarna är nödvändiga att göra på grund av 
säkerhetsskäl behöver medel om 300 tkr tillskjutas för att kunna genomföra 
projektet. Förvaltningen har konstaterat att projektet GC-väg plan 10 år kommer 
att lämna ett överskott på grund av beviljat statsbidrag från Trafikverket. Det 
finns då möjlighet att ombudgetera medel från projektet GC-väg plan 10 år till 
brorestaureringarna på grund av det skälet. 


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 500 tkr 
från projektet skyltar till ett nytt projekt som benämns ny infartsväg till ÅVC på 
Ågatan, samt att ombudgetera 300 tkr från projektet GC-väg plan 10 år till 
projektet brorestaureringar. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 180.  


Tjänsteskrivelse av kommunstyrelsens controller, daterad 2021-08-20. 


Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-22, § 78.   


     


     


Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk nämnd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 86  


Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils 


Dnr 2021-000174  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 


 


att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet avseende år 2020.   


 


Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Lekmannarevisorer och 
sakkunnig revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.  


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisningen för 2020, samt att, för Svedala kommuns del, bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 160.  


Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-15. 


Revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 2020. 


Årsredovisning Samordningsförbundet NILS 2020. 


Granskningsrapport av KPMG, granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslut skickas till 
Samordningsförbundet NILS 


 







 


 


16(29) 


KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 87  


Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) 


Dnr 2021-000069  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att anta reviderad Handelspolicy för Svedala tätort, samt  


 


att Handelspolicyn från 2014 upphör att gälla. 


 


Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Per-Ola Valastigs (MP) yrkande.  


Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag 
till översyn av handelspolicyn för Svedala tätort som ska omfatta utveckling av 
samtliga verksamhetsområden i Svedala. Handel är en viktig näring och 
tillväxtfaktor för Svedala kommun och det är för att aktualisera samt förtydliga 
och bättre kommunicera Svedala tätorts många förutsättningar och 
möjligheteter för handel som handelspolicyn har reviderats.  


 


Handeln står också inför stora förändringar och arbetet med handelsfrågor 
behöver anpassas till nya förutsättningar där såväl fysisk handel som e-handel 
inkluderas liksom övrig påverkan i samhällsplanering. Handelspolicyn behöver 
därför kunna följa de förändringar som sker över tid och stödja handelns 
utveckling i Svedala tätort. 


 


Kommunstyrelsen och dess plan- och exploateringsutskott har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att redaktionellt granska dokumentet i sin helhet. 
Kommunstyrelsen behandlade reviderat förslag den 28 juni 2021 och beslutade 
då att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Handelspolicy för 
Svedala tätort, samt att Handelspolicyn från 2014 upphör att gälla. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 163. 


Tjänsteskrivelse av turism- och näringsutvecklaren och stadsarkitekten, daterad 
2021-06-14. 


Förslag till Handelspolicy för Svedala tätort, reviderad 2021-06-14.  


Handelspolicy för Svedala tätort 2014 (nu gällande) 


Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 133.  


Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-05-21, 
§ 24.  


Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  


 


Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  


Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per-Ola Valastigs 
(MP) yrkande om att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  


Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Näringslivsenheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 88  


Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd 


Dnr 2021-000206  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd upphör att gälla från och med 
25 september 2021,  


 


att anta Riktlinjer för försörjningsstöd, att gälla från och med 25 september 
2021, samt 


 


att ge socialnämnden i uppdrag att framöver besluta om revideringar och 
upphävande av dessa riktlinjer samt att – i förekommande fall – besluta om nya 
riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har ingått ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Med anledning av detta har 
socialnämnden tagit fram förslag på nya riktlinjer för försörjningsstöd som är 
anpassade till de riktlinjer som gäller för försörjningsstöd i Trelleborgs kommun.  


 


Eftersom de tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige är det endast 
kommunfullmäktige som kan besluta att upphäva dessa. 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget till nya riktlinjer för 
försörjningsstöd. Då socialnämnden i sitt reglemente av kommunfullmäktige har 
fått i uppdrag att ansvara för ärenden som avser myndighetsutövning mot 
enskild enligt socialtjänstlagen – vilket innefattar beslut om försörjningsstöd – är 
det kommunledningskontorets bedömning att socialnämnden i framtiden själv 
kan fatta beslut om att revidera, upphäva och anta riktlinjer inom detta område. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att socialnämnden ska ges detta 
uppdrag varför en tredje att-sats lagts till socialnämndens förslag.  


 


I övrigt har förslag på tid för när riktlinjerna ska gälla ändrats till 25 september 
då fullmäktige har sammanträde 22 september vilket är den dag som 
socialnämnden föreslog att riktlinjerna skulle upphöra att gälla. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 181.  


Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-08-22. 


Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-17, § 49. 


Förslag till Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd (Ffs 1:43). 


Nu gällande kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Ffs 1:43). 


     


     


Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 89  


Svar på medborgarförslag om att flytta 
varuintaget vid ICA i Bara centrum och ta bort en 
parkering 


Dnr 2016-000366  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att avslå medborgarförslaget i enlighet med stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 


 


     


Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag om att flytta 
varuintaget vid ICA i Bara Centrum och att ta bort en parkering. Det från 
förslagsställaren inkomna medborgarförslaget beskriver problem med 
placeringen av ICA-livsmedelsbutikens lastintag som ligger i nära anslutning till 
de på motsatt sida av Biblioteksgatan belägna lägenheternas privata uteplatser. 
Lägenheternas uteplatser ryms ej inom fastighetens tomtmark utan ligger på 
Biblioteksgatans västra trottoar, vilken enligt gällande detaljplans 
planbestämmelser är allmän platsmark och marken ägs av kommunen. 
 


Fastighetsbolaget Brinova äger ICA:s fastighet i Bara Centrum och det finns 
begränsningar i vad en kommun kan styra och besluta gällande pågående 
privata verksamheter som följer gällande detaljplanebestämmelser. 


 


Befintligt lastintag för ICA:s livsmedelsbutik i Bara centrum går inte att flytta på 
grund av livsmedelsbutikens placering, dess låsta planlösning samt centrums 
utformning, vilket innebär att lastintaget måste ha sin anslutning från 
Biblioteksgatan i detta läge. ICA har dock genom kontakt och riktad information 
till sina varuleverantörer styrt upp sina varuleveranser till butiken, vilket innebär 
att alla leveranser till ICA nu körs in via Torggatan och vidare ut via 
Centrumgatan. Leveranser sker numera dessutom tidigast efter klockan 6.00 
alla dagar, vilket är positivt och minskar risken att boende kan bli störda alltför 
tidigt på morgonen. 
 


ICA har vidare bestämt med sina leverantörer att de så långt det är möjligt ska 
stänga av sina fordon, slå av strålkastarljus och inte stå på tomgång vid all 
lastning och lossning som utförs vid lastintaget.  


 







 


 


21(29) 


KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Diverse åtgärder har under hand utförts av kommunen sedan 2016 och fram till 
dagens datum för att minimera problemen. Skyltningen för varutransporterna 
har ändrats och förtydligats, fysiska ombyggnadsåtgärder har gjorts vid själva 
lastintaget och bullernivåer och luftkvalitet har mätts och kontrollerats att de 
följer av kommunen ställda krav. 
 


Utmed Torggatan har kommunen även kompletterat med anvisade 
korttidsparkeringar som länge varit önskade och efterfrågade av 
kommuninvånarna i Bara. 


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget i enlighet med stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 


 


Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att ge förvaltningen i uppdrag att se till att överenskomna regler 
efterföljs på kommunens mark. 


 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 185.  


Tjänsteskrivelse om svar på medborgarförslag av stadsarkitekten, daterad 
2021-08-24. 


Medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara Centrum och ta bort 
en parkering, inkommet 2016-09-16. 


 


Yrkanden 
Tommy Rosenberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
medborgarförslaget.  


 


Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att medborgarförslaget ska avslås.  


 


Mats Bentmar (ÄS) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.  


Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Mats Bentmars (ÄS) återremissyrkande under 
proposition och finner kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Tommy 
Rosenbergs (SD) yrkande att medborgarförslaget ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  


Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Stadsarkitekten 


 


 







 


 


23(29) 


KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 90  


Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom 
skolverksamheterna 


Dnr 2020-000291  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att motionens första att-sats ska anses vara besvarad, samt 


 


att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser avrapportering till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna. Motionären yrkar att det 
snarast genomförs lämpliga åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna 
och att arbetet med att motverka mobbing följs upp och avrapporteras till 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   


 


Motionen har beretts av utbildningsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att motionens första att-sats ska anses vara 
besvarad, samt att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser 
avrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 


 


I tjänsteskrivelsen från utbildning redogörs för befintliga krav och åtgärder 
såsom:   


− rättsliga regler,  


− kommunens system för anmälningar av kränkningar med mera, 


− skolornas främjande, förbyggande och åtgärdande arbete mot bland 
annat kränkande behandling och trakasserier, samt 


− rapportering till den politiska huvudmannen.  


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06, § 186.  


Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-08-23, § 71. 


Tjänsteskrivelse av utredare inom utbildning, daterad 2021-08-17.  


Motion om åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna, inkommen 2020-
09-21. 


Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar, med instämmande av Magnus Lilja (SD) och Karin 
Mårtensson (M), 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.  


Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 91  


Svar på motion om parkeringsnorm 


Dnr 2019-000186  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


  


att motionen ska anses besvarad, samt  


 


att utse politisk arbetsgrupp för parkeringsstrategin i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Peter Frost Jensen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om parkeringsnorm. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger berörd nämnd 
i uppdrag att utarbeta och implementera en parkeringsnorm för Svedala 
kommun.   


 
Svedala kommun har ingen antagen parkeringsnorm som styr antalet 
parkeringsplatser i bygglovs- och detaljplaneprocesserna. Vid framtagandet av 
en parkeringsnorm bör arbetet inledas med att ta fram en parkeringsstrategi. En 
parkeringsstrategi ska balansera och medverka till bättre färdmedelsval som är 
anpassade till kommunens framtida utveckling. Strategin kan utgöra ett stöd i 
såväl detaljplane- som bygglovsprocessen och i driftskedet. 
  


För att få en hållbar planering kan en bred politisk förankring vara viktigt men 
också att det görs en framtidsspaning. En politisk arbetsgrupp föreslås inrättas 
som följer framtagandet av parkeringsstrategin. Eftersom reglering av 
parkeringen på allmän platsmark görs av teknisk nämnd, kommunstyrelsens 
plan- och exploateringsutskott äger frågan kring krav i samband med 
detaljplaner, och bygg- och miljönämnden ger bygglov föreslås att presidierna i 
bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd samt kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott ska ingå i arbetsgruppen. 


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad, samt att utse politisk arbetsgrupp för parkeringsstrategin i enlighet 
med tjänsteskrivelsen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att uppdra åt förvaltningen att ta fram en parkeringsstrategi för 
kommunen. 


Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28, § 167.  


Tjänsteskrivelse av trafikingenjören, daterad 2021-06-16. 


Exempel Parkeringsstrategi Trelleborgs Kommun 2017–2025. 


Motion om parkeringsnorm, inkommen 2019-04-19. 


P-norm Svedala ej antagen UTKAST 2017-05-08. 


     


     


Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Teknisk nämnd 
Bygg- och miljönämnden 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 92  


Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande 
om ordförandeuppdraget 


Dnr 2021-000265  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att lägga informationen till handlingarna. 


 


     


Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson och Mats Bentmar, Älska Svedala, har till kommunfullmäktige 
inkommit med interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande. 
Interpellationen rör ordförandens uppdrag.  


 


Kommunfullmäktiges ordförande, Lars Nordberg (M), redogör för sitt skriftliga 
svar på interpellationen. I den efterföljande debatten deltar Peter Henriksson 
(ÄS) och Lars Nordberg (M).   


Handlingar i ärendet 
Svar på interpellation om kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag, inkommet 
2021-09-20.  


Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om ordförandeuppdraget, 
inkommen 2021-09-19.  


 


     


     


 


 







 


 


28(29) 


KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 93  


Valärenden 


Dnr 2021-000244  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att bevilja Anna Ströms (SD) avsägelse, 


 


att lämna Anna Ströms (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige till Länsstyrelsen Skåne för förnyad röstsammanräkning, 
samt 


 


att utse Nathalia Canales (SD) till ersättare i utbildningsnämnden, för tiden fram 
till och med 31 december 2022. 


     


Sammanfattning av ärendet 
Anna Ström (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med avsägelse av 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
utbildningsnämnden.  


 


Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
utbildningsnämnden, inkommen 2021-08-25. 


     


     


Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Utbildningsnämnden 
HR-enheten 
Kundservice 
Troman 
Ciceron  
Anna Ström 
Nathalia Canales 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
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§ 94  


Meddelanden och skrivelser 


Dnr 2021-000253  


Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 


 


att ha tagit del av informationen.  


     


Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har till fullmäktige inkommit med rapport om granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  


Handlingar i ärendet 
Rapport om granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, daterad 2021-08-19. 


Missiv till rapport om granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, daterad 
2021-08-19.  


     


     


Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 


 





