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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2021-06-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Aggarpshallen, onsdagen den 23 juni 2021 kl 9:00-16:35 
Ajournering 9:50-10:00, 10:45-10:50, 11:35-12:35, 13:45-13:55 och 15:00-15:15  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Gunilla Nordgren och Tommy Rosenberg 

Justeringens plats och datum Digitalt, 2021-06-28 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

Signeras digitalt, se sista sidan 
Paragrafer §§ 63-80 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
Signeras digitalt, se sista sidan  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
Signeras digitalt, se sista sidan  

 Gunilla Nordgren                                                   Tommy Rosenberg  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-23 

Anslaget sätts upp 2021-06-30 Anslaget till och med 2021-07-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) 
Erik Stoy (M) 
Karin Mårtensson (M) 
Sverker Nordgren (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Per Olof Lindgren (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Leif Göthed (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Valentin Jovanovic (S) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Jörgen Persson (V) 
Per-Ola Valastig (MP) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Hans Bengtsson (SD) 
Anders Nilsson (SD), §§ 67 (från och med allmänpolitisk debatt) samt 77–80.  
Peter Andrén (SD) 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Peter Henriksson (ÄS), §§ 63–67 (till och med presentation av inkomna budgetförslag kopplade till budget och 
mål) samt 68–79.  
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Tjänstgörande ersättare 

Jan Holmerup (M) för Dan Nilsson (M) 
Katrin Lydén (L) för Kristoffer Linné (L) 
Carin Falck (BP) för Jonathan Wetterström (BP) 
Geir Hansen (S) för Jesper Sennertoft (S) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) för Ewa Bohlin (S) 
Göran Malmberg (S) för Torbjörn Sköld (S) 
Therese Wallin (MP) för Daniel Forsberg (MP) 
Christoffer Andersson (SD) för Anders Nilsson (SD) §§ 63–67 (fram till och med presentation av inkomna 
budgetförslag kopplade till budget och mål) samt 68–76 och Kristina Fredlund (SD) §§ 67 (från och med 
allmänpolitisk debatt) samt 77–80.  
 

Ersättare 

Anne Jönsson (M) 
Ewa Dahl (M) 
 

Övriga närvarande  
Johan Lundgren, kommundirektör 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef 
Teresa Fridell, stabschef 
Anton Almer, informationssamordnare 
Malin Josefsson, verksamhetssekreterare 
Johan Palmgren, IKT-samordnare 

 

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



 

 

4(41) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 63 

Godkännande av dagordning .............................................................................. 6 
§ 64 

Uppföljningsrapport  2 (UR2) - ekonomisk uppföljning med prognos 
för nämnder och styrelser ................................................................................... 7 

§ 65 
Tilläggsbudget 2021 med anledning av löneöversyn 2021 .................................. 9 

§ 66 
Tilläggsanslag 2021 för avveckling av paviljongenhet 
(Snusmumriken) ................................................................................................ 11 

§ 67 
Budget 2022 med ram 2023-2024 ..................................................................... 13 

§ 68 
Politisk satsning för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och 
individ, Utbildning och Individ- och familjeomsorgen i Svedala 
kommun ............................................................................................................ 18 

§ 69 
Sommargåva till kommunens medarbetare ....................................................... 20 

§ 70 
Valdistriktsindelning i Svedala kommun 2022 ................................................... 21 

§ 71 
Deltagande på distans i kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, 
nämnd- och utskottssammanträden .................................................................. 23 

§ 72 
Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser..................... 25 

§ 73 
Revidering av reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. till 
kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun ................................................. 27 

§ 74 
Revidering av regler för uppvaktning och hyllning av Svedala 
kommuns medarbetare (Ffs 1:22) ..................................................................... 29 

§ 75 
Svar på medborgarförslag om att värna om natur och kultur, Linsbos 
trädgård ............................................................................................................ 31 

§ 76 
Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställningar inom vård och omsorg .................................................................. 33 

§ 77 
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§ 63  

Godkännande av dagordning m.m.  
Dnr 53504  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna dagordningen och arbetsordning för ärende "Budget 2022 med 
ram 2023–2024".  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden redogör för utskickat förslag till arbetsordning för ärendet "Budget 
2022 med ram 2023–2024", som finns som bilaga till detta protokoll, och 
föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna densamma samt 
dagordningen.  

Handlingar i ärendet 
 Arbetsordning till kommunfullmäktige vid behandling av förslag till budget 
2022–2024.     
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§ 64  

Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och 
styrelser 
Dnr 2021-000163  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
   
att utbildningsnämnden kompenseras med 2,5 miljoner kronor med anledning 
av utbildningsnämndens inlämnade rapport om åtgärder vad gäller 
utbildningsnämndens avvikelse av budget kopplat till i första hand lokaler och 
ökade volymer, samt 
 

att godkänna Uppföljningsrapport 2 - 2021, ekonomisk uppföljning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Aktuell ekonomisk situation med prognos för Svedala kommun med bland 
annat:   

− Jämförelse av årets prognos i uppföljningsrapport 2 med 
uppföljningsrapport 1. 

− Årets resultat exklusive och inklusive jämförelsestörande poster samt 
prognos för årets resultat. 

− Redovisning av nämndernas budgetavvikelser. 

− Uppföljning av beslutade korrigerade åtgärder. 

− Budgetavvikelser. 
 

Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbildningsnämnden 
kompenseras med 2,5 miljoner kronor med anledning av utbildningsnämndens 
inlämnade rapport om åtgärder vad gäller utbildningsnämndens avvikelse av 
budget kopplat till i första hand lokaler och ökade volymer, samt att godkänna 
Uppföljningsrapport 2 - 2021, ekonomisk uppföljning.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 126. 
Uppföljningsrapport 2 för Svedala kommun. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-05-25, § 19. 
Tjänsteskrivelse av utbildningschefen, Handlingsplan utbildningsnämndens 
budget i balans (UR2-2021), daterad 2021-05-28. 

Uppföljningsrapport 2 Utbildningsnämnd.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder  
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§ 65  

Tilläggsbudget 2021 med anledning av 
löneöversyn 2021 
Dnr 2021-000161  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att bevilja tilläggsanslag om 1 529 000 kronor för löneöversyn 2021 i enlighet 
med bilaga 1, samt  
 

att finansiering sker genom uttag från kommunens finansiella reserv enligt 
fastställd budget för 2021.  
     

Sammanfattning av ärendet 
HÖK21 tecknades mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Lärarnas samverkansråd den 7 april 2021. Avtalet gäller under perioden 1 april 
2021 till och med 31 mars 2024 och är ett så kallat sifferlöst avtal. Till avtalet 
har bilaga 8 tecknats som ger samtliga månadsavlönade medlemmar i 
Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund rätt till ett engångsbelopp om 
2000 kronor med utbetalning juni 2021.  

 
Inför budget 2021 beslutade kommunfullmäktige att personalkostnader fick öka 
med 1,8 %. I januari 2021 beslutade personalutskottet att kostnader för 
löneöversyn 2021 fick uppgå till maximalt 2 % exklusive Kommunals 
avtalsområde. Kommunfullmäktige fattade i februari 2021 beslut om ett 
tilläggsanslag om 1 450 000 kronor för att täcka ökade lönekostnader inklusive 
höjda OB-tillägg under 2021. Det nyligen tecknade avtalet med Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbund som inkluderar engångsbelopp om 2000 kronor 
innebär ytterligare högre lönekostnader om 1 529 000 kronor. För att 
kompensera nämnderna för kostnader kopplade till engångsbeloppet föreslås 
ett tilläggsanslag om 1 529 000 kronor. 

 
Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag 
om 1 529 000 kronor för löneöversyn 2021 i enlighet med bilaga 1, samt att 
finansiering sker genom uttag från kommunens finansiella reserv enligt 
fastställd budget för 2021.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 127. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-24, § 17. 

Tjänsteskrivelse av HR-chefen, daterad 2021-05-10.  
Bilaga 1 läraravtal 2021.  

     

     

Beslut skickas till 
HR-enheten 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder  
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§ 66  

Tilläggsanslag 2021 för avveckling av 
paviljongenhet (Snusmumriken) 
Dnr 2021-000176  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att hyresavtalet för förskolelokalen Snusmumriken sägs upp hos Svedab till en 
kostnad som motsvarar bokfört värde per 2021-06-30 och därefter avvecklas 
och rivs, 

 
att utbildningsnämnden beviljas ett tillfälligt anslag motsvarande kalkylerade 
avvecklingskostnader på 1,1 mnkr,  

 

att finansiering sker genom uttag från den finansiella reserven 2021, samt 
 
att utbildningsnämndens kommunbidrag minskas med 170 tkr per år från och 
med 2022 som en följd av lägre hyreskostnader samt lägre lokalbidrag till 
fristående förskolor.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Snusmumriken är en lokal som utbildningsverksamheten initialt hyrt för en ur-
och- skurverksamhet inom förskolan. Lokalen består av en paviljongbyggnad 
som tidigare använts som avlastningslokal till Mumindalens förskola. Idag 
bedrivs ingen verksamhet i paviljongen.  

 
Sedan några år tillbaka har det identifierats ett utökat kapacitetsbehov för 
Klågerupskolan och området där Snusmumriken är placerad idag är ett 
potentiellt placeringsalternativ. Med denna bakgrund har möjligheterna att 
avveckla lokalen undersökts.  
 
Befintligt hyreskontrakt löper fram till 2033-12-31, men hyresvärden ställer sig 
positiv till en avveckling. Det innebär en kostnad för hyresgästen att bryta ett 
befintligt hyresavtal, men efter diskussion har hyresvärden erbjudit sig att dela 
på kostnaderna för en eventuell avveckling.  
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Kostnadsfördelningen föreslås enligt följande: 
Hyresgästen, Svedala kommun, står för ersättning av kvarstående bokfört 
värde, cirka 0,8 mnkr, samt kostnaden för avveckling och rivning, cirka 0,3 
mnkr. Mot detta åtar sig hyresvärden, Svedab, att inte debitera någon hyra 
under återstoden av hyresperioden, 2021-07-01—2033-12-31, vilket motsvarar 
drygt 1,8 mnkr i dagens penningvärde. 
Överenskommelsen innebär att Svedala kommun får 1,1 mnkr i extra kostnader 
under 2021, men i gengäld en ackumulerad lägre kostnad under åren 2022–
2033. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 128. 

Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2021-05-31.  
     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Strategisk planeringsenhet  
Utbildningsnämnden 
Svedab 
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§ 67  

Budget 2022 med ram 2023-2024 
Dnr 2021-000016  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2022, 
 

2. att fastställa förslag till reviderade finansiella mål för 2022, 

 
3. att fastställa vision och förslag till övergripande mål och mål för 2022, 

 
4. att fastställa Femklöverns redovisade budget för 2022 med flerårsplan 

2023–2024, 

 
5. att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av Femklöverns 

föreslagna ändringar ska utgöra budgetramar och riktlinjer för 
nämndernas verksamhet under år 2022, 

 
6. att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive 

nämnds nettokostnad, samt att anslå medel enligt Femklöverns förslag 
till driftsramar, 

 
7. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera budgetramar enligt 

reviderade beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och 
interna poster, 

 
8. att fastställa Femklöverns redovisade investeringsbudget samt att anslå 

medel enligt Femklöverns förslag till investeringsram, 

 
9. att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och 

verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 
budgetutskott senast oktober 2021, samt 

 

10. att i övrigt godkänna förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023–
2024.  
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt föreslagen budget bibehålls nuvarande kommunal skattesats och 
finansiella resultatmål på 1 procent av intäkter från skatter och statsbidrag. 
Målsättningen är dock att successivt höja det budgeterade resultat till att 
motsvara cirka 2 procent i syfte att bibehålla en god kvalitet i kommunens 
verksamheter utifrån ett ekonomiskt, hållbart och socialt perspektiv. Orsaken till 
att det budgeterade resultatet hamnar på ett resultat strax över 1 procent av 
skatter och statsbidrag och är att det i årets budgetrörelse gjorts satsningar på 
ungdomar som på grund av pandemin riskerar hamna i ett utanförskap. Utöver 
det har det även satsats på verksamheter inom individ- och familjeomsorgen, 
civilt försvar och krisberedning samt samhällstrategiska frågor. 
 

I årets budgetprocess kompenseras samtliga nämnder för pris- och 
löneökningar och för volymökningar inom utbildning, äldreomsorg och annan 
kommunal service för medborgarna. Årets budgetrörelse visar på en 
nettokostnadsökning motsvarande 5,8 procent vilket i reella termer är 76,1 mnkr 
högre än budget 2021.  

 
Årets förslag på investeringsbudget överskrider ambitionsnivån om att ha en 
självfinansieringsgrad motsvarande 100 procent. Dock är investeringsplanen för 
2023 och 2024 anpassad så att investeringsvolymen över planperioden 2022–
2024 möjliggör en självfinansieringsgrad på 100 procent. Trots en begränsning i 
investeringsbudgeten möjliggörs flera olika satsningar som bland annat på 
idrottsområdena i Klågerup.  
 

I budget 2022 revideras även kommunens övergripande mål för att synliggöra 
prioriteringar och koppling till budget. Dessutom är ambitionsnivån i en ny 
målstyrningsprocess att ytterligare tydliggöra kopplingen mellan ekonomiska 
resurser och målen. 
 

Budgetutskottet behandlade målen vid sitt sammanträde 25 maj 2021. Under 
hösten kommer hållbarhetsstrategin behandlas i samband med den så kallade 
ventilen för att på ett systematiskt sätt synliggöra kommunens prioriterade 
områden kring hållbarhetsfrågor enligt Agenda 2030.   
 

Förslag till budget 2022 med ram 2023–2024 har förhandlats den 18 maj och 
den 1 juni 2021enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 
 

Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan. 
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlades ärendet först fram till och 
med presentation av inkomna budgetförslag, klockan 10:45. Ärendet 
återupptogs klockan 12:35 varvid allmänpolitisk debatt och debatt om inkomna 
budgetförslag påbörjades.  

Handlingar i ärendet 
Budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 2023–2024. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 129. 
Tjänsteskrivelse om budgeten 2022 med ram 2023–2024, daterad 2021-05-31.  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-05-25, § 20. 
Förslag Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2022 (Ffs 1:26). 

Ffs1-26 Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2022 (nu gällande). 

Tjänsteskrivelse om förslag till mål budget 2022. 
Sammanställning av förlag på nämndmål och indikatorer för Svedala kommun 
till budget 2022 - Grupperade per övergripande mål, daterad 2021-05-27. 

Femklövern Budget investering 2022–2024, daterad 2021-05-24. 
Femklövern Budget 2022 med flerårsplan 2023–2024, daterad 2021-05-25 
Satsning Unga Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och 
Individ- och familjeomsorgen i Svedala kommun. 

S MP och V - Budget 2022 med flerårsplan 2023–2024, daterad 2021-05-25. 

S MP och V - Budget investering 2022–2024, daterad 2021-05-24. 
Sverigedemokraternas budget 2022 med ram 2023–2024, daterad 2021-05-25. 

SD - Budget investering 2022–2024, daterad 2021-05-24. 
Protokoll från information enligt 19 § MBL 2021-05-18. 

Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL 2021-06-01, med tillhörande 
protokollsbilagor i form av yrkanden från SSR, DIK, Skolledarförbundet, 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Kommunal.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till Femklöverns förslag till budget och 
kommunstyrelsens förslag till beslut i alla dess delar.  

 
Ronny Johnsson (SD) yrkar, med instämmande av Magnus Lilja (SD), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla Sverigedemokraternas förslag till 
budget. 

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Heléne Hardenstedt (S), 
Per-Ola Valastig (MP) och Therese Wallin (MP) att kommunfullmäktige ska 
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besluta att bifalla  Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
gemensamma förslag till budget.   
 

Sara Ripa (C) yrkar, med instämmande av Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes 
(KD), Per Olof Lindgren (L), Per Mattsson (M), Carin Falck (BP), Hans 
Järvestam (M) och Jan Holmerup (M), att kommunfullmäktige ska besluta att 
bifalla Femklöverns förslag till budget.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till budget. Ordföranden ställer 
först de tre budgetförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla Femklöverns budgetförslag, tillika kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 

Votering begärs. 

 
Ordföranden finner att Femklöverns förslag till budget ska vara huvudförslag i 
kommande votering. För att få fram ett motförslag ställer ordföranden därefter 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till 
budget mot Sverigedemokraternas förslag till budget.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill att 
Sverigedemokraternas förslag till budget ska vara motförslag till Femklöverns 
förslag till budget i huvudvoteringen röstar JA. Den som vill att 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till 
budget ska vara motförslag till Femklöverns förslag till budget i huvudvoteringen 
röstar NEJ. 

 
Med 12 ja-röster, 12 nej-röster och 19 som avstår finner ordföranden att 
ordförandens röst blir utslagsröst. Ordföranden röstar efter detta ja och finner 
då att kommunfullmäktige beslutar att Sverigedemokraternas förslag till budget 
ska utgöra motförslag i huvudvoteringen. Omröstningsresultatet framgår av 
bilaga till detta protokoll.  

 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning: den som 
bifalla Femklöverns förslag till budget, tillika kommunstyrelsens förslag till 
beslut, röstar JA. Den som bifalla Sverigedemokraternas förslag till budget 
röstar NEJ. 

 
Med 18 ja-röster, 13 nej-röster och 12 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Femklöverns förslag till budget, 
tillika kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet framgår av 
bilaga till detta protokoll. 
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Ordföranden konstaterar därefter att det endast föreligger kommunstyrelsens 
förslag till beslut avseende att-satserna 1–3, 7, och 9–10 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§ 68  

Politisk satsning för Unga. Fördjupat samarbete 
kring grupp och individ, Utbildning och Individ- 
och familjeomsorgen i Svedala kommun 
Dnr 2021-000175  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja 2878 tkr i tilläggsanslag för 2021 till utbildningsnämnden för Politisk 
satsning för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och 
Individ- och familjeomsorgen, 

 
att bevilja 950 tkr i tilläggsanslag för 2021 till socialnämnden för Politisk 
satsning för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och 
Individ- och familjeomsorgen, 

 
att inrätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens första och andre vice ordförande, oppositionsrådet, 
ordföranden och 2:e vice ordföranden i utbildningsnämnden och socialnämnden 
samt utbildningschef, socialchef, kommundirektör och ekonomi- och 
utvecklingschef, samt  

 
att anslaget finansieras genom uttag från finansiell reserv 2021.  

     

Sammanfattning av ärendet 
På initiativ av Femklövern föreslås socialnämnden och utbildningsnämnden 
tidigarelägga 2022 års insats för att förstärka och utveckla stöd och samarbete 
kring elever i skola och på deras fritid. Syftet är att påbörja den politiska 
satsningen för Unga: Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning 
och Individ- och familjeomsorgen till läsårstart augusti 2021. 

Satsningen innehåller arbete riktat mot elever med hög frånvaro, preventivt 
arbete mot psykisk ohälsa, preventivt arbete mot alkohol, narkotika och tobak 
samt preventivt arbete mot våld och kriminalitet. Målsättningen är att fler elever 
ska lyckas i skolan genom att tidigt undvika att enskilda individer försätts i en 
utsatt social situation. 
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Satsningen innefattar fördjupat samarbete genom att förstärka och utveckla 
befintliga nätverk kring individ och grupp och utveckla metoder. Tidiga 
samordnade insatser ska lägga särskilt fokus kring enskilda elever i skola och 
dess fritid. Elever i grundskolan som når goda resultat, upplever trygghet och 
ges möjlighet till delaktighet har goda förutsättningar att nå full behörighet till 
gymnasiet. Behörighet är avgörande för att kunna välja, antas och lyckas i 
gymnasiet. Elever med låg måluppfyllelse, hög frånvaro och som ger uttryck för 
psykisk ohälsa behöver tidigt uppmärksammas och erbjudas ett tidigt 
samordnat stöd av utbildning och individ- och familjeomsorg. Även elever som 
tidigt deltar i våld och kriminalitet ska uppmärksammas och erbjudas 
gemensamma tidiga insatser av Utbildning och Individ- och familjeomsorgen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 131. 
Tjänsteskrivelse av utbildningschefen, daterad 2021-05-28. 
Skrivelse från Femklövern, daterad 2021-05-24. Politisk satsning från 5 klövern. 
Fördjupat samarbete kring grupp och individ: Utbildning och Individ- och 
familjeomsorgen i Svedala kommun 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), 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 
Ekonomienheten 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 69  

Sommargåva till kommunens medarbetare 
Dnr 2021-000159  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att bevilja kommunstyrelsen 350 000 kronor i tilläggsanslag 2021 för 
finansiering av sommargåva till kommunens medarbetare. Anslaget finansieras 
genom minskning av den finansiella reserven 2021.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Oavsett bransch och storlek har lokala företag i kommunen på något sätt 
påverkats av rådande situation orsakad av Coronapandemin. För att underlätta 
för det lokala näringslivet har Svedala kommun under 2020 och 2021 vidtagit ett 
flertal åtgärder. Även om något lindrigare, anpassade restriktioner ska införas 1 
juni 2021 beräknas Coronapandemin fortsatt påverka kommunens lokala 
företag. 
 
Den pågående Coronapandemin har även krävt omfattande insatser av 
kommunens medarbetare. För att visa uppskattning och eftersom nu gällande 
rekommendationer innebär att större våravslutningar inte kan hållas föreslår 
kommunledningskontoret att kommunens medarbetare ska få en sommargåva. 
Sommargåvan ska bestå av ett presentkort som kan användas i det lokala 
näringslivet. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
kommunstyrelsen 350 000 kronor i tilläggsanslag 2021 för finansiering av 
sommargåva till kommunens medarbetare. Anslaget finansieras genom 
minskning av den finansiella reserven 2021.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 132. 

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-25.  
     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 



 

 

21(41) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 70  

Valdistriktsindelning i Svedala kommun 2022 
Dnr 2021-000145  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar föreslå ny valdistriktsindelning till Länsstyrelsen 
Skåne för beslut om att Svedala kommun ska bestå av 13 valdistrikt valet 2022, 
och dessa valdistrikt är 
 

Svedala centrum 

Svedala stadsparken-Sjödiken 
Svedala kyrkan 

Svedala väster 
Svedala norr 

Svedala öster-Börringe 

Svedala söder 
Svedala gamla Sockerbruket 

Bara centrum 
Bara Bjärshög 

Bara Torup 

Klågerup, Hyby, Holmeja 
Klågerup centrum 

 
att av dessa 13 valdistrikt har 8 valdistrikts gränser ändrats, 2 nya valdistrikt har 
skapats och 3 valdistrikt har lämnats oförändrade. Beskrivning över valdistrikten 
finns i Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar tillsammans med 
kartorna 1–10.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Det är länsstyrelsen som beslutar om indelning i valdistrikt. Enligt 4 kap 17 § 
vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Uppgift om antal röstberättigade kan till exempel basera sig på de uppgifter 
Valmyndigheten tar fram den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till 
eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer 
etcetera.  
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Svedala kommun växer vilket innebär att antalet röstberättigade också blir fler. 
Redan vid valet 2018 var arbetsbelastningen hög i några av de större 
valdistrikten. Kanslienheten har på valnämndens uppdrag tagit fram ett förslag 
med 13 valdistrikt i Svedala kommun, vilket valnämnden godkänt och föreslår 
kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen Skåne godkänna den nya indelningen 
med 13 valdistrikt.   

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 136. 

Protokollsutdrag valnämnden 2021-05-25, § 5.  
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2021-05-24.   

Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelningar 2022.  

Karta 1 valdistrikt Svedala centrum, valdistrikt Svedala kyrka  
Karta 2 valdistrikt Svedala stadsparken–Sjödiken  

Karta 3 valdistrikt Svedala väster–Skabersjö  
Karta 4 valdistrikt Svedala norr  

Karta 5 valdistrikt Svedala gamla Sockerbruket 

Karta 6 valdistrikt Bara centrum  
Karta 7 valdistrikt Bara Torup  

Karta 8 valdistrikt Bara Bjärshög  
Karta 9 valdistrikt Svedala söder 

Karta 10 valdistrikt Svedala Öster Börringe  

Protokollsutdrag Valnämnden 2021-04-27, § 4.  
     

     

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Valnämnden 
Utredare vid kommunledningskontoret 
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§ 71  

Deltagande på distans i kommunfullmäktige-, 
kommunstyrelse-, nämnd- och 
utskottssammanträden 
Dnr 2020-000345  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att deltagande på distans får ske på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, 
nämndernas och utskottens sammanträden,  

 
att sådant sammanträde endast får äga rum om det uppfyller kommunallagens 
krav på deltagande på distans,  

 
att detta beslut gäller till och med den 30 oktober 2021, samt  

 
att detta beslut ersätter tidigare beslut om närvaro på distans, som skulle 
upphöra den 30 juni 2021 (KF 2020, § 90).  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 28 oktober 2020, § 90, beslut om att tillåta 
deltagande på distans i sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten med anledning av den rådande 
Covid-19-pandemin. Beslutet upphör att gälla 30 juni 2021. Eftersom pandemin 
bedöms fortsatt pågå efter 30 juni 2021 föreslås beslutet förlängas till och med 
30 oktober 2021. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 137.  

Tjänsteskrivelse av informationssamordnaren, daterad 2021-05-25.  
Protokollsutdrag 2020-10-28, § 90, Deltagande på distans i kommunfullmäktige-
, kommunstyrelse-, nämnd- och utskottssammanträden.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 72  

Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala 
byggnader och platser 
Dnr 2021-000170  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och 
platser, att gälla från och med 1 juli 2021, samt 
 

att Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor därmed 
upphöra att gälla.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gjorde under 2016 en översyn av då gällande riktlinjer och 
policydokument. Efter genomförd översyn beslutade kommunstyrelsen (§ 99, 
2016) att uppdra åt kanslienheten att se över riktlinjer vid skadegörelse på 
kommunens skolor och förskolor och att den bör gälla för hantering och 
förebyggande av skadegörelse inom alla verksamheter.  
 

Ett förslag till riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser 
har tagits fram av stabschefen i samråd med representant för Utbildning och 
säkerhetschefen. Förslaget har även hanterats i samordningsgruppen för Rådet 
för trygghet och folkhälsa som ställer sig bakom detsamma. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser, att gälla från 
och med 1 juli 2021, samt att Policy vid skadegörelse på kommunens skolor 
och förskolor därmed upphöra att gälla.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 138.  

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-27. 
Förslag till Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser. 

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder  
Författningssamlingen 
Rådet för trygghet och folkhälsa 
Räddningstjänsten 
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§ 73  

Revidering av reglemente rörande 
sammanträdesersättning m.m. till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun 
Dnr 2021-000165  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till reviderat reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. 
till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun, att gälla från och med 1 juli 
2021.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst var en intern kontrollpunkt 
2019. I samband med uppföljningen av intern kontrollplan 2019 framgick att 
reglementet kring sammanträdesarvode och rätten till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst efterföljdes i hög utsträckning men att reglerna för utbetalning av 
förlorad arbetsförtjänst var otydliga. Som förbättring föreslog 
kommunledningskontoret därför att reglerna skulle förtydligas samt att det i 
reglementet skulle skrivas in att kommunförvaltningen har rätt att stickprovsvis 
begära in intyg från förtroendevald som begärt ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.   
 
Under 2020 genomförde KPMG på uppdrag av revisionen en granskning av 
kommunens rutiner vid utbetalning av förtroendevaldas arvoden och förlorad 
arbetsförtjänst. KPMG:s bedömning var att det i Svedala kommun finns 
adekvata rutiner för utbetalning av arvode och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst men att det finns ett behov av förtydligande vad avser ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst för timvikarier och egenföretagare. Vidare 
efterfrågade KPMG en dokumenterad rutin som beskriver processen för 
handläggning och kontroll av underlagen inför utbetalning av arvoden och 
förlorad arbetsförtjänst.  
 

Förslag till reviderat reglemente för sammanträdesersättning med mera till 
förtroendevalda har tagits fram av stabschefen i samråd med lönecontroller och 
lönekonsult på HR-enheten. Förslaget utgår till stor del från KPMG:s 
rekommendationer och slutsatserna av genomförd intern kontroll 2019. Vidare 
har kommunledningskontoret tagit fram en processkartläggning av rapportering 
och utbetalning av ersättning till förtroendevalda, vilken bifogas ärendet. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderat reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun, att gälla från och med 1 juli 2021.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 139.  
Förslag till reviderat reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. för 
kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:04). 
Processkartläggning av rapportering och utbetalning av ersättning till 
förtroendevalda.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Författningssamlingen 
HR-enheten 
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§ 74  

Revidering av regler för uppvaktning och hyllning 
av Svedala kommuns medarbetare (Ffs 1:22) 
Dnr 2021-000141  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till reviderade Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala 
kommuns medarbetare, att gälla från och med 1 juli 2021.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för uppvaktning och hyllning av kommunens medarbetare behöver 
revideras dels utifrån organisationsförändringar, dels utifrån behov av 
förenkling. Förslaget har tagits fram av stabschefen och HR-chefen på uppdrag 
av kommunledningsgruppen.  

 
I förslaget har förtydligats att minnesgåva från arbetsgivaren ges när 
medarbetare fyller 50. Reglerna kring förmånsbeskattning har förts in i 
dokumentet och förtydligande skrivning har gjorts kring uppvaktning i samband 
med 50-årsdag. I syfte att ingen medarbetare som fyller 60 år kommande år ska 
stå utan uppvaktning har övergångsregler skrivits in. Vidare föreslås att 
kommunstyrelsen – som är ansvarig nämnd i övergripande personalfrågor – 
ska vara ansvarig för framtida revideringar av reglerna.  

 
Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderade Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns 
medarbetare, att gälla från och med 1 juli 2021.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 140. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-25, § 21.  

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-17. 
Förslag till reviderade regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns 
medarbetare (Ffs 1:22). 
Nu gällande regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns 
medarbetare.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Författningssamlingen 
HR-enheten 
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§ 75  

Svar på medborgarförslag om att värna om natur 
och kultur, Linsbos trädgård 
Dnr 2017-000194  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att inte tillstyrka förslagsställarens medborgarförslag.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige som handlar om att 
kommunen bör informera om de tankar som finns bakom trädgården som tillhör 
huset. Det finns dokumenterat om tankarna kring Linsbos planteringar. Idag 
finns ett antal träd kvar. 
 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning. Teknisk nämnd beslutade i augusti 2017 att 
konstatera att fastigheten i fråga inte är kommunal egendom, men att skicka 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden om de har någon synpunkt i frågan. 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet i februari 2018 och ställde sig 
då bakom kultur- och bibliotekschefens förslag till beslut att bygg och miljö samt 
gata och park använder sig av kulturmiljöprogrammet för tätorterna Bara, 
Klågerup och Svedala som stöd när en verksamhet i äldre miljö kräver 
förändring. Kultur och fritid kan bistå med rådgivning som gäller 
kulturminnesvård. 

 
Teknisk nämnd föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå 
förslagsställarens medborgarförslag om att informera om Linsbos trädgårds 
historia. Linsbofastigheten är inte kommunal ägo.     

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 141.  
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 201-05-04, § 58, Svar på medborgarförslag 
Linsbo 2021. 
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Tjänsteskrivelse Teknisk nämnd Svar på medborgarförslag om att värna om 
natur och kultur Linsbos trädgård, daterad 2021-04-26. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-14, § 7, Yttrande till teknisk 
nämnd. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-05-17, § 71. 
Medborgarförslag, inkom maj 2017.  

     
     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk nämnd 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 76  

Svar på motion om krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom vård 
och omsorg 
Dnr 2019-000489  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att bifalla motionen om krav på utdrag från belastningsregistret vid anställningar 
inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Tonny Rosefors (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om krav 
på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och 
omsorgen för personer med funktionsvariationer.  
 

HR-enheten fick i uppdrag att utreda ärendet och har avvaktat dels utredning 
om lagförslag om förbud mot registerutdrag i arbetslivet dels lagförslag på 
undantag från förbudet för personer som utför vård- och omsorgsinsatser i 
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 

 
Mot bakgrund av de utredningar som tillsatts inom området bedömer HR-
enheten att ett införande av utdrag ur belastningsregistret för vissa 
verksamheter inom Vård och omsorg är ett bra komplement till övriga 
urvalssteg i rekryteringsprocessen. Socialnämnden, som getts möjlighet att 
yttra sig, delar HR-enhetens bedömning.  
 
Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om 
krav på utdrag från belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen 
och omsorgen för personer med funktionsvariation. 
 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att ge HR-enheten i uppdrag att i samråd med verksamhet Vård och 
omsorg utarbeta rutiner för belastningsregisterkontroll inför anställning inom 
Vård och omsorg.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 142.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-24, § 20.   

Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-04-22, § 29.   
Tjänsteskrivelse om utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom vård 
och omsorg. Bilaga 1 Exempel på rutin för utdrag ur belastningsregister för 
verksamheter inom Vård och omsorg. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-02-19, § 8.   
Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariationer, inkommen 
2019-09-10.  

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att motionen ska 
bifallas.  

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 
HR-enheten 
Socialnämnden 
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§ 77  

Svar på motion om tillsättande av en 
haverikommission med anledning av 
näringslivsklimatet 
Dnr 2020-000300  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen med beaktande av dels att befintlig näringslivsstrategi tagits 
fram i brett samråd, dels av de positiva resultat som de mätningar och rankingar 
som publicerats hittills under 2021 visar.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Älska Svedala, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Henrikssons (ÄS) 
med fleras yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar och Peter Henriksson, Älska Svedala, har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om tillsättande av en haverikommission. Motionärerna 
yrkar att det med anledning av resultatet i Svenskt Näringslivs senaste ranking 
av landets kommuner avseende näringslivsklimatet bör tillsättas en 
haverikommission som består av representanter för samtliga politiska partier, 
näringslivet och ideella föreningar. Kommissionens uppgift ska vara att före 
halvårsskiftet presentera en plan och ett åtgärdspaket vars mål är att placera 
Svedala kommun bland topp tio i Skåne senast 2022.  
 
Att förbättra företagsklimatet i en kommun kräver enligt Svenskt Näringsliv ett 
långsiktigt arbete. Kommunfullmäktige antog i november 2019 en 
näringslivsstrategi 2019–2022 för Svedala kommun. Kommunen har även 
genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Sveriges 
Kommuner och Regioners senaste servicemätning (Insikt) och det 
sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs enkät samt kommunens 
klättring i årets SmåföretagarIndex visar på försiktigt positiva resultat av det 
arbete som görs. Även om resultaten varken är tillfredsställande eller i den nivå 
som kommunen strävar efter är det kommunledningskontorets bedömning att 
det i nuläget inte finns skäl att tillsätta en kommission av det slag som 
motionärerna föreslår. Kommunledningskontoret delar dock motionärernas 
bedömning att ytterligare åtgärder behöver vidtas för ett bättre företagsklimat i 
Svedala kommun. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
beaktande av dels att befintlig näringslivsstrategi tagits fram i brett samråd, dels 
av de positiva resultat som de mätningar och rankingar som publicerats hittills 
under 2021 visar.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 143.  

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-26. 
Näringslivsstrategi 2019–2022 för Svedala kommun. 

Motion om tillsättande av en haverikommission, inkommen 2020-09-23. 
 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen 
med beaktande av dels att befintlig näringslivsstrategi tagits fram i brett samråd, 
dels av de positiva resultat som de mätningar och rankingar som publicerats 
hittills under 2021 visar. 
 

Peter Henriksson (ÄS) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linda Allansson Westers (M) med fleras yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Peter Henrikssons (ÄS) med fleras 
yrkande att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Votering begärs.  
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att motionen ska avslås, 
röstar JA. Den som bifalla Peter Henrikssons (ÄS) med fleras yrkande att 
motionen ska bifallas röstar NEJ. 
 

Med 31 ja-röster, 12 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultatet framgår av bilaga till detta protokoll.  
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§ 78  

Svar på motion om kommunikationsrobotar i 
skolan 
Dnr 2021-000115  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att motionen ska anses besvarad.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om att Svedala kommun som ett projekt införskaffar kommunikationsrobotar för 
att göra en utvärdering av deras funktion och påverkan på undervisning för 
elever som av någon anledning under en längre tid inte deltar i undervisning i 
skolan, i klassrummet. Och att om projektet beviljas ska det regelbundet 
rapporteras till berörda nämnder och styrelser hur projektet framskrider. 

 
Utbildningsnämnden har beslutat att uppdra åt Utbildning att utreda och pröva 
behovet av kommunikationsrobotar och möjligheter att ansöka om medel ur 
kommunens nya så kallade innovationsanslag. Förutsättning för genomförande 
är att nämnden kan få finansiering. 
 
Med hänvisning till utbildningsnämndens beslut föreslås kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07, § 144.  
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-05-24, § 62. 

Motion om kommunikationsrobotar i skolan.  
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Hans Järvestam (M), 
Birgitta Delring (BP) och Magnus Lilja (SD), att kommunfullmäktige ska besluta 
att bifalla motionen. Efter kontrollfråga från ordföranden justeras yrkandet till att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut, det vill säga att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att motionen ska anses besvarad.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 79  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2021-000180  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  
     

     

Handlingar i ärendet 
Beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige, daterat 2021-06-04.  
Kommunrevisionens uppföljning av tidigare granskning av näringslivsarbetet, 
utförd av KPMG. 
Missiv till kommunrevisionens uppföljning av tidigare granskning av 
näringslivsarbetet.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 80  

Valärenden 
Dnr 2021-000197  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja Gert-Åke Anderssons (S) och Sabina Ovallius Holmgrens (ÄS) 
avsägelser,  

 
att utse Anders Gsaxner (S) till ersättare i valnämnden för tiden fram till och 
med 31 december 2022,  

 
att utse Monalisa Flamander (SD) till suppleant i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Sabina Ovallius Holmgren (ÄS), för tiden intill ordinarie 
bolagsstämma 2023, samt 
 
att utse Monalisa Flamander (SD) till suppleant i styrelsen för Svedala 
Exploaterings AB, efter Sabina Ovallius Holmgren (ÄS), för tiden intill ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Gert-Åke Andersson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med avsägelse av 
sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.  

 
Sabina Ovallius Holmgren (ÄS) har till kommunfullmäktige inkommit med 
avsägelse av uppdragen som suppleant i styrelserna för Bostads AB 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.  

 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för partiernas förslag 
till val och anför följande. Socialdemokraterna har föreslagit att Anders Gsaxner 
(S) ska utses till ersättare i valnämnden. Vad avser val av suppleant till 
styrelserna för Svedalahem och Svedab har två förslag inkommit: Älska 
Svedala föreslår att kommunfullmäktige ska utse Johan Strömberg (ÄS) till 
suppleant i bolagsstyrelserna. Sverigedemokraterna föreslår att 
kommunfullmäktige ska utse Monalisa Flamander (SD) till suppleant i 
styrelserna.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden, inkommen 2021-06-14.  
Avsägelse av uppdrag som suppleant i styrelserna för Svedalahem och 
Svedab, inkommen 2021-06-21.  
     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut vad avser val av 
suppleant till styrelserna i Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings 
AB. 
 
Ordföranden ställer först Sverigedemokraternas förslag till suppleant i Bostads 
AB Svedalahems styrelse mot Älska Svedalas förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att utse Monalisa Flamander (SD) till suppleant i 
styrelsen för Bostads AB Svedalahem för tiden intill ordinarie bolagsstämma 
2023. 

 
Ordföranden ställer därefter Sverigedemokraternas förslag till suppleant i 
Svedala Exploaterings AB:s styrelse mot Älska Svedalas förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att utse Monalisa Flamander (SD) till suppleant i 
styrelsen för Svedala Exploaterings AB för tiden intill ordinarie bolagsstämma 
2023.  

Beslut skickas till 
Gert-Åke Andersson 
Sabina Ovallius Holmgren 
Anders Gsaxner 
Monalisa Flamander 
Partiföreträdare Älska Svedala 
Svedalahem 
Svedab  
Valnämnden 
Kundservice 
HR-enheten 
Troman 
Ciceron  
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