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Ks § 301 Dnr 13.535 
 
Svar på medborgarförslag gällande trivseleldning året 
runt 
 
Kommunfullmäktige har 2013-09-09 till bygg- och miljönämnden 
för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Herman och 
Lena Arndt, Duvgatan 4, Bara med förslag om att trivseleldning 
ska få praktiseras året runt. Idag får trivseleldning inte utövas mel-
lan 1 maj och 30 september. 
 
Bygg- och miljönämnden har 2014-09-25 beslutat föreslå att med-
borgarförslaget ska avslås med hänvisning till tjänsteskrivelse 
2014-09-12. 
 
Bygg- och miljöenheten har i skrivelse 2014-09-12 framfört att 
vedeldning kan vara skadlig för människors hälsa vilket har redovi-
sats i Naturvårdsverkets rapporter 4270 och 4687. Med hänsyn här-
till framförs att utgångspunkten bör vara att småskalig vedeldning i 
tätbebyggda områden endast får ske i mycket begränsad utsträck-
ning. I skrivelsen hänvisas till att avgöranden i Mark- och miljöö-
verdomstolen har visat att praxis är att inte tillåta eldning under 
månaderna maj-september. 
 
Ärendet överlämnades till bygg- och miljönämnden för komplette-
ring av uppgifter om vad som gäller för trivseleldning i 5 Yes-
kommun-erna samt övriga till Svedala angränsande kommuner. 
 
Bygg- och miljökontoret har i skrivelse 2014-11-19 redovisat vilka 
regler för trivseleldning som gäller i Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp och Vellinge kommuner. Dessa 
kommuner har alla begränsningar för vedeldning i tätbebyggda om-
råden, dock är det endast Malmö som liksom Svedala har begränsat 
eldningen till att endast vara tillåten en del av året. 
 
Tom Thörnquist, - (invald som SD), yrkar bifall till medborgarför-
slaget. 
 
Ordföranden framställer proposition på bifall till nedanstående för-
slag kontra Tom Thörnquists, och finner att kommunstyrelsen har 
föreslagit enligt nedanstående förslag.  
 
forts 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Ks § 301 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att besvara medborgarförslaget i enlighet med bygg- och miljö-
nämndens förslag med hänvisning till vad som framkommer i skri-
velse från bygg- och miljö om vedeldningens partiklar som är skad-
liga för hälsan och att det efter domar i Mark- och miljööverdom-
stolen blivit praxis  
att förbjuda eldning i tätbebyggda områden under månaderna maj-
september. 
 
 __________ 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om att bygga cykelbana 
längs med Malmövägen ut till scoutgården från Bara 
tätort 
 
Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för samhälls-
byggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från Susanna 
Nilsson, Mahognygatan 17, 233 64 Bara, med förslag om att kom-
munen ska bygga en cykelbana längs med Malmövägen ut till 
scoutgården från Bara tätort. 
 
Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-11-11 be-
slutat föreslå kommunfullmäktige att kommunen ska beakta beho-
vet av cykelväg i den kommande trafikplanen. 
 
Gatu- och parkchefen har i skrivelse 2014-10-21 föreslagit att be-
hovet ska beaktas i den kommande trafikplanen. 
 
Vägen ut till Scoutgården tillhör Trafikverket. Skyltad hastighet är 
40 km/tim inne i Bara tätort och 50 km/tim på resterande sträcka ut 
till scoutgården. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att beakta frågan om cykelbanan 
längs med Malmövägen ut till scoutgården från Bara tätort i kom-
mande trafikplan, samt 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses som besvarat. 
 
_________ 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Ks § 303 Dnr 14.485 
 
Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats 
i Holmeja 
 
Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för samhälls-
byggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från Alexan-
dra Olsson, Yddingevägen 25, 233 94 Svedala, med förslag om att 
kommunen ska anordna en ny lekplats i Holmeja. 
 
Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-11-11 be-
slutat föreslå kommunfullmäktige att följa lekplatsplanen och rusta 
upp lekplatsen i Holmeja under 2015. 
 
Gatu- och parkchefen har i skrivelse 2014-10-21 framfört att lek-
platsen i Holmeja ska rustas upp under 2015 i enlighet med lek-
platsplanen. 
 
I investeringsbudgeten för 2015 finns avsatt medel för projektet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget ska anses som bifallet med hänvisning till 
beredningen för samhällsbyggnad och tillväxts besked om att lek-
platsen kommer att rustas upp under 2015 i enlighet med kommu-
nens lekplatsplan. 
 
_________ 
 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 
 

 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 304 Dnr 14.535 
 
Svar på medborgarförslag om upprensning av natur-
marksområde beläget mellan Bantisteln och Skam-
marpsvägen i Bara 
 
Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för samhälls-
byggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från Ann-
Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara med förslag om att 
kommunen ska rensa upp i det naturvårdsområde som finns beläget 
mellan Bantisteln och Skammarpsvägen i Bara. 
 
Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-11-11 be-
slutat föreslå kommunfullmäktige att området ska städas av samt 
att farlig växtlighet ska avlägsnas och att området i övrigt ska ut-
vecklas som naturmark. 
 
Gatu- och parkchefen har i skrivelse 2014-10-21 föreslagit att om-
rådet ska städas av samt att farlig växtlighet ska avlägsnas och att 
området i övrigt ska utvecklas som naturmark. Det framgår att om-
rådet städas en gång/år. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-09-08, § 92, beslutat beträffande det 
aktuella området att de upptrampade stigarna skall grusas, vilket 
kommer att påbörjas under 2014. Detta ingick i ett svar på ett med-
borgarförslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att låta städa området, att farlig 
växtlighet avlägsnas samt att området i övrigt ska utvecklas som 
naturmark i enlighet med beredningen för samhällsbyggnad och 
tillväxts förslag, samt 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses som besvarat enligt för-
slaget från beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt. 
 
________ 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Ks § 305 Dnr 14.158 
 
Svar på medborgarförslag om anordnade av minst en 
hundrastgård i Bara 
 
Kommunfullmäktige har 2014-03-10 till beredningen för samhälls-
byggnad och tillväxt för beredning överlämnat ett medborgarför-
slag från Sofia Fredriksson, Ligusterstigen 7, Bara med förslag om 
att det anordnas en eller flera hundrastgårdar i Bara. 
 
Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-11-11 be-
slutat föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska av-
slås. 
 
Gatu- och parkchefen har i skrivelse 2014-10-21 redovisat ett för-
slag till område för hundrastplats och anläggningskostnader samt 
skötselkostnader som detta skulle medföra. 
 
Kostnaden för anläggande en hundrastplats beräknas till ca 125 000 
kr och driftskostnaderna till 13 000 kr/år. Anslag härför finns inte i 
budget. 
 
Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar att det uppdras åt teknisk nämnd att 
i budgetarbetet för 2016 beakta frågan om att ta upp anslag och för-
slag till plats för hundrastgård i Bara och Klågerup. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra åt teknisk nämnd att i sitt förslag till budget för 2016 be-
akta frågan om förslag till plats samt anslag för anordnande av 
hundrastgård i Bara och Klågerup. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att för närvarande inte anlägga någon hundrastgård i Bara enligt 
förslaget från beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt och att 
medborgarförslaget härmed ska anses som besvarat. 
 
__________ 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Ks § 289 Dnr 
 
Lokalisering av ny 4-9 skola i Svedala tätort 
 
Kommunstyrelsen har 2014-09-29, § 207 beslutat att uppdra åt 
miljö och teknik i samarbete med ekonomienheten att göra en 
övergripande utredning av alternativ B och C vad gäller ytor, tra-
fiksäkerhet, miljö, skolgårdsmiljö, klimatanpassning samt att utreda 
ekonomiska konsekvenser för alla fyra alternativen, samt att åter 
behandla ärendet för beslut på sammanträdet i december 2014. 
 
Utredningar 
Miljö och teknik har i skrivelse 2014-08-07 redovisat olika alterna-
tiv för placering av ny 4-9 skola i Svedala. 
 
De olika alternativen är  
A. Centralskolans tomt, 
B. FSI (förskola, skola, idrott), söder om Ågatan,  
C. Gamla Svedala IP:s parkering och fotbollsplaner,  
D. Nils Fredriksson Utbildning med tillbyggnad samt i befintliga 
lokaler. 
 
För varje alternativ har planstatus, tidplan, idrott, trafik, övrigt, 
skolskjuts, utbilnings synpunkter, fritids synpunkter samt upptag-
ningsområde redovisats. 
 
Av miljö och tekniks skrivelse framgår att Utbildning har redovisat 
att enligt Fojabs rapport ”Strategisk lokalplanering för Svedala 
kommun” från 2013 krävs en översyn av samtliga lokaler och att 
antalet elever reduceras på befintliga skolor för att ge utrymme för 
fritidshemmens verksamhet och dagens arbetsmetoder i grundsko-
lan. Samtidigt ökar antalet elever med ca 300 mellan år 2014 och 
2025 vilket gör att det finns behov av att en ny skola byggs. 
 
Av skrivelsen framgår att det är Utbildnings önskemål att den nya 
4-9 skolan står klar 2017. Med utgångspunkt från att en ny skola 
byggs med 600 platser och att antalet barn ökar i enlighet med pro-
gnosen överskrids kapaciteten år 2023 både i kommunens två 4-9 
skolor i tätorten och i kommunens F-3-skolor. 
 
 
 
Forts 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Ks § 289 
 
Miljö och teknik har i skrivelse 2014-08-27 lämnat en grov utgifts-
bedömning avseende markentreprenad för 4-9 skola i Svedala en-
ligt ovannämnda fyra alternativ. Miljö och teknik har i skrivelse 
2014-09-04 lämnat en grov tidplan för ny 4-9 skola enligt det fyra 
placeringsförslagen. Härav framgår att tidplanen för framtagandet 
av detaljplanen beräknas normalt till ca 1,5 år och ingår i tidplaner-
na. 
 
Utbildning har i skrivelse 2014-09-10 redovisat att behovet av ny 
skola i Svedala tätort avseende årskurs 4-9 eller årskurs F-3, utöver 
den nu aktuella, inte bedöms vara aktuell förrän efter 2030. Den 
brist som uppstår för båda årskurserna kan lösas genom tillfälliga 
lösningar. 
 
Med anledning av kommunstyrelsens uppdrag 2014-09-29 har al-
ternativen B och C belysts enligt kommunstyrelsens uppdrag. Det 
föreligger också sammanställning av ekonomiska konsekvenser för 
de fyra förslagen. Miljö och teknik har i skrivelse 2014-12-03 re-
dovisat utredningen enligt kommunstyrelsens uppdrag 2014-09-29. 
Efter utvärdering efter olika faktorer som trafik, fastighet, miljö, 
mark mm har alternativet B, FSI, bedömts som det bästa alternati-
vet. 
 
Miljö och teknik har i skrivelse 2014-12-04 gjort en sammanställ-
ning av bedömda utgifter för markentreprenad samt driftskostnader 
för ny 4-9 skola enligt alternativ B, FSI, och alternativ C, gamla ip 
vid väg 108. Markentreprenaden för alternativet B bedöms till 
48,5-54,5 mkr, investeringsutgifterna för anslutande idrottsområde 
17-19 mkr. De årliga driftskostnaderna för allmän platsmark be-
döms till 1,2 mkr inklusive fotbollsplaner. För alternativ C anges 
markentreprenadskostnaderna till 20-22 mkr och driftskostnaderna 
för allmän platsmark till 105 tkr. 
 
I ett tidigt skede bedöms årshyran till 25 mkr för skola och idrotts-
hall, och kostnaderna för markentreprenad till 60-65 mkr för FSI-
alternativet. 
 
Bygg och miljö har i skrivelse lämnat synpunkter på miljö- och 
klimatanpassning vid lokalisering av ny 4-9 skola i Svedala tätort 
med avseende på FSI-området respektive gamla idrottsplatsen. 
 
Skolorganisation i Svedala tätort 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen har 2013-12-16, § 305, beslutat 
Forts. 
Ks § 289 
 

att godkänna framlagt förslag till framtida skolorganisation inom  
Svedala tätort med en organisation där Marbäckskolan, Kyrk-
skolan  
och Roslättskolan utgör F-3-skolor och Naverlönnskolan, samt 
ny skola utgör 4-9 skolor,  
 
att kapaciteten på nuvarande skolor reduceras (med undantag av  
Naverlönnskolan),  

 
att uppdra åt Miljö och teknik att senast 2014-05-31 återkomma 
med konkreta förslag på placering av 4-9 skola, i första hand på 
kommunägd mark, och redovisa sannolik tidplan samt att redo-
göra för möjliga lösningar för idrotten, samt 
att utbildningsenheten tillsammans med presidiet för beredning-
en för utbildning parallellt med ovan, senast 2014-04-30, arbetar 
fram ett övergripande lokalprogram för 4-9 skola. 
 

Lokalprogram  
Kommunstyrelsen har 2014-05-26, § 119, beslutat att ett framlagt 
förslag till lokalprogram i princip skall ligga till grund för uppfö-
rande av ny 4-9 skola i Svedala tätort. 
 
Enligt lokalprogrammet utgör lokalbehovet för skolan ca 8050 kvm 
bta. För idrottshall tillkommer ca 1900 kvm bta. 
 
Entreprenadform  
Naverlönnskolan uppfördes genom totalentreprenad enligt Svedala-
modellen. Enligt byggledaren på Svedab har erfarenheterna av bygg-
processen varit goda. 
 
Svedalamodellen innebär att man i samarbete med totalentreprenören 
utformar och uppför byggnaden. Beställare, konsulter och entrepre-
nör arbetar gemensamt och i förtroende löser uppgiften. Med detta 
menas att det traditionella entreprenörs- och beställarrollen förändras 
till att vara motpareter blir man samarbetspartner. 
 
Projektorganisation  
Exploateringsgruppen har 2014-11-07 uppdragit åt teknisk chef att 
framta förslag till projektorganisation för uppförandet av den nya 4-9 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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skolan samt kommande idrottshall. 
 
Forts. 
Ks § 289 
 
Anslag 
Det finns i 2015-2017 års budget inte anslag för upprättande av de-
taljplan för skola och idrottshall eller utbyggnad av kommunaltek-
niska anläggningar för skolområdet. 
 
Motion om översyn av skolorganisationen 
Kommunfullmäktige har 2014-12-08  till utbildningsnämnd för be-
redning överlämnat en motion från Ambjörn Hardenstedt, S, Jo-
hanna Ersborg, MP, och Jörgen Persson, V, med förslag om änd-
ring av organisationen för grundskolan i Svedala. I motionen före-
slås att kommunfullmäktige beslutar att låta förvaltningarna utbild-
ning respektive miljö och teknik göra utlåtande på vårt förslag i 
jämförelse med beslutade organisation för grundskolan i Svedala 
tätort. Utlåtandet lämnas till nya utbildningsnämnden efter årsskif-
tet. Vidare föreslås i motionen att kommunfullmäktige beslutar att 
nya utbildningsnämnden bereder motionen och återkommer snarast 
med ett svar eller beslutsärende. 
 

 Teknisk chef, projektchef miljö och teknik, ekonomichef och utbild-
ningschef redogör för ärendet vid sammanträdet. 
 
Yrkande  
Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar med instämmande av Therese Wallin, 
MP, att kommunstyrelsens beslut skall avse ny skola utan att det be-
stäms att det skall vara en 4-9 skola inom FSI området. 
 
Ordföranden yrkar avslag på yrkandet. 
 
Ordföranden framställer proposition på bifall till att förslaget enbart 
ska ange en nya skola inom FSI området utan att det anges att det 
är en 4-9 skola kontra avslag på yrkandet, och att beslutet avser en 
ny 4-9 skola inom FSI området, och finner att kommunstyrelsen 
har avslagit Ambjörn Hardenstedts yrkande, men votering begärs 
då. 
 
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 
avslå Ambjörn Hardenstedts yrkande röstar ja. Den det ej vill röstar 
nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat föreslå enligt Am-
björn Hardenstedts  yrkande. 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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Omröstningen ger till resultat 8 ja, 4 nej och 1 som avstår.  
 
Forts. 
Ks § 289 
 
För ja-propositionen röstar: Per Mattsson, M, Sverker Nordgren, 
M, Göran Jepsson, M, Kenneth Hovold, S, Anette Jelvemark 
Nordqvist, FP, Birgitta Delring, BP, Ingegerd Eriksson, C och 
Linda Allansson Wester. 
 
För nej-propositionen röstar: Hellen Boij-Ljungdell, S, Tom Thör-
nquist, - (invald som SD), Therese Wallin, MP, och Ambjörn Har-
denstedt, S. 
 
Per Uvgård, SD avstår från att rösta. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att uppdra åt bygg och miljö att upprätta förslag till detaljplan för 
ny 4-9 skola inom FSI-området samt tillkommande idrottshall när 
beslut i denna del föreligger med av kommunstyrelsen 2014-05-26, § 
119, beslutat lokalprogram som i princip skall ligga till grund för 
uppförande av skolan,  
 
2. att uppdra åt bygg och miljö att snarast redovisa en skiss för om-
rådet som ska ligga till grund för upprättandet av detaljplanen,  
 
3. att vid kommande sammanträde ta ställning till om det ska anord-
nas  parallella uppdrag till arkitektkontor inför upprättande av förslag 
till detaljplan, 
 
4. att uppdra åt bygg och miljö att inkomma med uppgift om kostnad 
för upprättande av detaljplan fördelat på aktuella kalenderår,  
 
5. att uppdra åt teknisk nämnd att i kommande budgetförslag uppta 
anslag för erforderliga investeringar i kommunaltekniska anlägg-
ningar 
 
6. att uppdra åt utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
att i kommande budgetförslag uppta anslag för inventarier och lös 
egendom, för skolan resp idrottshallen, samt 
 
7. att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 
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att gemensamt framlägga ett förslag till lokalprogram avseende stor-
leken på idrottshallen, 
 
Forts. 
Ks § 289 
 
8. att uppdra åt teknisk chef att senast 2015-01-31 framta förslag till 
beställar- och projektorganisation för uppförandet av den nya 4-9 
skolan, inom FSI-området samt kommande idrottshall och kommu-
naltekniska anläggningar med en politisk styrgrupp med vardera 2 
representanter från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kul-
tur- och fritidsnämnden samt teknisk nämnd 
  
9. att uppdra åt teknisk chef att fortlöpande avrapportera projektet till 
kommunstyrelsen, och att ta fram ett förslag till avrapporteringsplan 
till kommunstyrelsen, samt 
 
10. att uppdra åt budgetberedningen att senast 2015-04-30 belysa to-
talekonomin rörande utbildningsnämndens och kultur och fritids-
nämndens totala driftspåverkan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att lokalisera ny 4-9 skola i Svedala tätort inom FSI-området, 
 
2. att uppdra åt Svedab att uppföra den nya 4-9 skolan med idrotts-
hall med av kommunstyrelsen 2014-05-26, § 119, beslutat lokalpro-
gram som i princip skall ligga till grund för uppförande av skolan, 
samt 
 
3. att vid senare tillfälle ta ställning till lokalisering av och utform-
ning av idrottshall inom FSI-område, samt omfattning av idrottsom-
rådet,  
 
4. att uppdra åt SVEDAB att snarast redovisa kostnadskalkyl och ut-
formning för skolan respektive idrottshallen och att kalkylen ska 
godkännas av kommunfullmäktige i särskilt beslut när underlag finns 
och innan upphandlingen startar,  
 
5. att uppdra åt SVEDAB att ta fram förslag till hyreskontrakt samt 
tids- och aktivitetsplan baserade på tidigt skede bedömande investe-
ringskostnader, samt 
 
6. att nu gällande gränsdragningslista ska ligga till grund för 
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SVEDABs investering. 
______ 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL) 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 
2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på 
förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 
2014 eller senare. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i 
cirkulär 13:75 redovisat förslaget. SKL:s styrelse har föreslagit att 
kommunen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPL-KL) med tillhörande bilaga. 
 
Personalenheten har i skrivelse 2014-10-20 föreslagit att kommu-
nen följer förslaget från SKL och samtidigt utser personalutskottet 
som kommunens pensionsmyndighet. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  
 
Den nya modellen i OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på 
förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller 
senare. Förtroendevalda som redan i dag omfattas av äldre be-
stämmelser om pension kommer att fortsätta lyda under dessa. De 
äldre bestämmelserna gäller för förtroendevalda som har uppdrag 
på heltid eller på betydande del av heltid, vilket är minst 40 % av 
heltid. 
 
De äldre pensionsbestämmelserna för kommunalt förtroendevalda 
är antagna av kommunfullmäktige 2002-03-13, § 31, med ändring 
2007-06-13, § 90. Dessa bestämmelser kommer således att fortsätta 
att gälla för de som omfattas av dessa. 
 
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroen-
devald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra 
års sammanhängande uppdragstid hos samma kommun eller lands-
ting. Det finns inte någon nedre gräns avseende ålder för att omfat-
tas av OPF-KLs bestämmelser. 
 
Bestämmelserna om pension gäller för förtroendevald som avses i 
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 
 

 2015-01-14 

 
 
 

 

eller landstinget. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroende-
vald  
Forts 
Ks§ 290 
 
oavsett uppdragets omfattning. Till skillnad från äldre modeller 
(PBF och PRFKL) omfattas även fritidspolitiker av OPF-KL:s 
pensionsbe- 
stämmelser. Detta innebär att samtliga förtroendevalda får generellt 
enligt förslaget en pensionsgrundande inkomst för ersättningar som 
rör årsarvoden, sammanträdesersättningar och andra i uppdraget 
utbetalda kontanta ersättningar. Det innebär en förändring relativt 
dagens situation där ersättningarna inte är pensionsgrundande. 
 
Kostnaderna för det nya pensionsavtalet beräknas till ca 110 tkr/år. 
 
Kommunstyrelsen har 2014-08-25 utsett en grupp för behandling 
av förslaget bestående av Göran Jepsson, M, samt Kenneth Hovold, 
S. 
 
Vid sammanträdet lämnar personalchefen en information om för-
slaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att perso-
nalutskottet skall vara pensionsmyndighet enligt förslaget till be-
stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroende-
valda(OPF-KL). 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av SKL föreslagna bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda i Svedala, OPF-KL, med tillhörande 
bilaga, att gälla from 2015-01-01,  
att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet med rätt att dele-
gera uppgiften vidare till personalutskottet med avseende på förslag 
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroende-
valda (OPF-KL), samt 
 
att kostnaden för det nya pensionsavtalet, ca 110 tkr/år, skall täckas 
inom gällande budget. 
_______ 
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 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 291 Dnr 14.683 
 
Förslag till ekonomistyrningsprocess 2015 
 
Beredningen för ekonomi och demokrati har 2014-12-02 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett förslag till ny ekono-
mistyrningsprocess med tidplan, att beslut om preliminära bud-
getramar 2016-2018 inkl mål och investeringar fattas av kommun-
fullmäktige i juni månad, samt att uppmana nämnder och styrelser 
att anpassa sin sammanträdesplanering till tidplanen. Vidare före-
slås att det bemyndigas kommunstyrelsen att göra erforderliga ju-
steringar i ekonomistyrningsprocessen 
 
Ekonomichefen har i skrivelse 2014-11-13 föreslagit en plan till 
ekonomistyrningsprocess för 2015. Det föreslås att uppföljning 
sker efter varje månad med undantag för januari, februari, juni och 
juli för att skapa förutsättningar för bättre kontroll och kontinuitet i 
den verksamhetsmässiga och ekonomiska uppföljningen. 
 
I skrivelsen föreslås kommunfullmäktige besluta om preliminära 
ramar i juni månad med uppdrag till nämnderna om yttrande. Efter 
sommaren har nämnderna möjlighet att yttra sig vad gäller de eko-
nomiska ramarna och en eventuell justering kan ske inför den slut-
liga behandlingen av budgeten i kommunfullmäktige i november. 
 
Ekonomichefen redogör för förslaget vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt ekonomienheten att ta fram förslag till detaljerad tid-
plan för budgetarbetet inom kommunstyrelsen och nämnder till 
budgetberedningens första sammanträde 2015. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslaget till ekonomistyrningsprocess med tidplan,  
 
att beslut om preliminära budgetramar 2016-2018 inkl mål och in-
vesteringar fattas av kommunfullmäktige i juni månad,  
 
att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdes-
planering till tidplanen, samt 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 
 

 2015-01-14 

 
 
 

 

Forts. 
Ks § 291 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar i 
ekonomistyrningsprocessen 
_________ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 
 

 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 294 Dnr 14.692 
 
Höjning av ekonomisk ersättning inom hemtjänstvalet 
för 2015, samt ändring i delegation avseende ändring 
av ersättningen 
 
Beredningen för vård och omsorg har 2014-11-13 föreslagit juste-
ringar av ekonomisk ersättning inom hemtjänstvalet till att gälla 
från och med 2015-01-01. 
 
Följande justeringar föreslås: 
- serviceinsatser 311 kr per timme exklusive moms (2014, 305 

kr) 
- serviceinsatser obekväm arbetstid 341 kr per timme exklusive 

moms (2014, 335 kr) 
- omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser: ex-

terna utförare: 382 kr per timme exklusive momskompensat-
ion(2014, 378 kr). Kommunens hemtjänst 394 kr per timme 
(2014,389 kr).  

 
 Konkurrensverket har gjort gällande att samma ersättning ska utgå 

för samma insatser. En eventuell skillnad i ersättning ska baseras 
på att den kommunala hemtjänsten utför insatser som en extern ut-
förare inte utför. När det gäller serviceinsatser utför kommunens 
hemtjänst och en extern utförare samma insatser. När det gäller 
omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utför 
kommunen vissa insatser som en extern utförare inte utför. I enlig-
het med kommunfullmäktiges beslut 2011-09-12 om att utöka val-
frihetssystemet framgår att denna skillnad beräknades till 10 kr per 
timme i högre ersättning till den kommunala hemtjänsten för år 
2013. Skillnaden beräknas till 12 kr per timme för år 2015. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-13 att införa valfrihetssy-
stem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, omfattande städ-
ning och inköp i hemtjänsten i Svedala kommun. Kommunfullmäk-
tige beslutade 2011-09-12 att utöka valfrihetssystemet till att om-
fatta även omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjuk-
vårdsinsatser. 

 
Kommunfullmäktige har 2011-12-12, § 190, bemyndigat kommun-
styrelsen att justera timtaxan årligen med högst samma procentsats 
som kommunens lönekostnader räknas upp avseende samtliga er-
sättningar inom hemtjänstvalet. 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 
 

 2015-01-14 

 
 
 

 

forts 
Ks § 294 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna beredningen för vård och omsorgs förslag på nya er-
sättningar för år 2015 till att gälla från och med 2015-01-01: 
 
- serviceinsatser 311 kr per timme exklusive moms  
- serviceinsatser obekväm arbetstid 341 kr per timme exklusive 

moms  
- omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser: ex-

terna utförare: 382 kr per timme exklusive momskompensation 
Kommunens hemtjänst 394 kr per timme 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ändring  av kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12, § 190, 
bemyndiga socialnämnden att justera timtaxan årligen med högst 
samma procentsats som kommunens lönekostnader räknas upp av-
seende samtliga ersättningar inom hemtjänstvalet med timtaxan för 
2015 som bas enligt kommunstyrelsens ovannämnda beslut. 
 
________ 
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 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 296 Dnr 14.368 
 
Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) och SoL (socialtjänstlagen) 
 
Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola har 2014-11-
13 översänt rapporter över ej verkställda beslut enligt 9, 28 f-
g § LSS och enligt 4 kap, 1 § och 16 kap, 6 f § SoL. 
 
Det finns enligt redovisningen tre ej verkställda beslut för 
kvartal 3 år 2014 för beslut inom SoL. 
 
Det finns enligt redovisningen ett ej verkställt beslut för kvar-
tal 3 år 2014 för beslut enligt LSS.  
 
Till kommunfullmäktige skall socialnämnden (för Svedalas 
del Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola) lämna 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 ka-
pitlet 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 måna-
der från dagen för respektive beslut. Rapporten skall över-
lämnas till Inspektionen för vård och omsorg 
 
I rapporten skall anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som förflutet från dagen för respektive beslut. 
Uppgifterna i rapporten skall vara avidentifierade. Det skall så-
ledes inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till en enskild 
person. Inte heller skall nämnden ange skälen till varför de rap-
porterade besluten inte är verkställda. 

 
Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. 
Däremot skall det framgå hur stor del av de ej verkställda beslu-
ten som gäller kvinnor respektive män. 
 
Rapportering skall enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade göras en gång per kvartal. 
 

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att godkänna redovisningen. 

_______ 
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Kommunfullmäktige 
 

 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 298 Dnr  
 
Avskaffande av reservationsavgifter vid folkbiblio-
teken i Svedala kommun 
 
Beredningen för kultur och fritid har 2014-11-19 föreslagit kom-
munfullmäktige att avskaffa kommunala reservationsavgifter vid 
biblioteken i kommunen. Reservationsavgiften tas ut när en lånta-
gare reseverar en bok via bibliotekets hemsida.  
 
Bibliotekschefen har i skrivelse framfört att avgiften om 10 kr per 
reservation förr motiverades med kommunens portokostnad för att 
lämna besked om att reserverad bok kommit in men att dessa med-
delanden numera skickas ut via e-post. 
 
Intäktsbortfallet beräknas i skrivelsen bli ca 10 000 kr om året. 
 
I kommunens författningssamling 1:13 ”Lånebestämmelser för 
bibliotek”, antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26, fastslås att 
reservationsavgiften är 10 kr per medium. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ta bort reservationsavgifterna vid kommunens folkbibliotek från 
och med 2015-02-01 och att författningen ”Lånebestämmelser för 
bibliotek” revideras utifrån denna innebörd. 
 
________   
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 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 299 Dnr  
 
Avskaffande av övertidsavgifter på barnböcker 
 
Beredningen för kultur och fritid har 2014-11-19 föreslagit kom-
munfullmäktige att ta bort övertidsavgifter vid lån av barnböcker. 
 
Bibliotekschefen har i skrivelse framfört att folkbiblioteken har en 
uppgift i att uppmuntra barn till läsning och att det därför är viktigt 
att biblioteksanvändande är kostnadsfritt. I skrivelsen framförs vi-
dare att de flesta kommuner i Skåne har tagit bort avgifterna för 
barnböcker. 
 
Övertidsavgifterna beräknas i skrivelsen till att bli ca 3000 kr per 
år. 
 
I kommunens författningssamling ”Lånebestämmelser för biblio-
tek” fastslås att förseningsavgift tas ut om 1 kr/volym och vecka 
med en maximal avgift om 10 kr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ta bort övertidsavgifter vid lån av barnböcker vid Folkbiblio-
teken i Svedala kommun från och med 2015-02-01 och att författ-
ningen ”Lånebestämmelser för bibliotek” revideras utifrån denna 
innebörd. 
 
__________   
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Ks § 300 Dnr  
 
Riktlinjer för konst i det offentliga rummet 
 
Beredningen för kultur och fritid har 2014-11-19 föreslagit att ett 
förslag till riktlinjer för konst i det offentliga rummet ska gälla in-
för exploatering av ett större område. 
 
Kulturchefen har i skrivelse 2014-11-07 upprättat ett förslag till 
riktlinjer för konst i det offentliga rummet.  
 
I skrivelsen föreslås att ett exploateringsavtal bör innehålla medel 
till konstnärlig utsmyckning om minst 1 % av den totala byggnads-
kostnaden. 
 
Det antecknas att riktlinjerna bör gälla gälla för exploateringsområ-
den för bostäder samt för nya sådana områden.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslaget till riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid 
nybyggnation inom större exploateringsområden för bostäder vid 
kommande exploateringar i enlighet med beredningen för kultur 
och fritids förslag. 
 
__________ 
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 2015-01-14 

 
 
 

 

Ks § 306 Dnr 13.688 
 
Förslag till hantering av aktieägartillskott till Bostads 
AB Svedalahem 
 
Ekonomienheten har i skrivelse föreslagit att utökningen av aktie-
kapitalet till Svedala Exploaterings AB SVEDAB med 50 mkr en-
ligt kommunfullmäktiges beslut 2013-12-09, § 147 redovisas som 
villkorat aktieägartillskott till Bostads AB Svedalahem för vidare-
befordran till SVEDAB. 
 
Kommunfullmäktige har 2013-12-09, § 147, beslutat att med an-
ledning av överlåtelsen till SVEDAB av kommunala fastigheter ut-
öka aktiekapitalet i Svedala Exploaterings AB SVEDAB med 50 
miljoner kronor, att utgå ur den köpeskilling som SVEDAB betalar. 
 
Ekonomienheten har på i skrivelsen anförda skäl redovisat att det är 
fördelaktigast att redovisa utökningen av aktiekapitalet som ett 
villkoret aktieägartillskott från kommunens sida till Bostads AB 
Svedalahem, som sedan vidarebefordrar aktiekapitalet som ett vill-
korat aktieägartillskott till SVEDAB. 
 
Ekonomichefen är närvarande vid behandlingen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med komplettering av kommunfullmäktiges beslut 2013-13-09, 
§147, besluta att utökningen av aktiekapitalet till Svedala Exploate-
rings AB SVEDAB med 50 miljoner kronor redovisas som villko-
rat aktieägartillskott till Bostads AB Svedalahem för vidarebeford-
ran till SVEDAB. 
________ 
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 2015-01-14 

 
 
 

 

Kf §   
Ks § 310 Dnr  
 
Reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
Bygg- och miljönämnden har 2014-11-20 framlagt förslag till reg-
lemente för bygg- och miljönämnden.   
 
Förslaget omfattar med vissa redaktionella ändringar samma för-
slag som beredningen för ekonomi och demokrati har översänt till 
bygg- och miljönämnden för yttrande enligt vad som anges i nästa 
stycke. 
 
Beredningen för ekonomi och demokrati har 2014-10-07 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna framlagt förslag till, dels 
arbetsordning för kommunfullmäktige, dels reglemente för kom-
munstyrelsen, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk 
nämnd, samt utbildningsnämnd, att gälla fr om 2015-01-01. Vidare 
har beredningen beslutat att överlämna förslaget till reglemente för 
bygg- och miljönämnden till bygg- och miljönämnden för yttrande 
till kommunfullmäktige. 
 
Gällande reglemente för bygg- och miljönämnden är antaget av 
kommunfullmäktige 2011-05-09, § 81. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna framlagt förslag till reglemente för bygg- och miljö-
nämnden, att gälla from 2015-02-01, samt 
 
att upphäva gällande reglemente 2015-01-31. 
________    
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Kf §  
 
Val  
 
Gunnar Åkerman, SD, ledamot i revision har avlidit. 
 
Magnus Sigvardsson och Mikael Sigvardsson, båda SD, har i 
skrivelse avsagt sig sin plats som ersättare i kommunfullmäk-
tige. 
 
Valberedningen framlägger förslag till val vid sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Magnus Sigvardsson och Mikael Sigvardsson ent-
lediga från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 
att förrätta följande val: 
 
ledamot i revisionen 2015-2018 efter Gunnar Åkerman, 
SD, samt i föregående mandatperiods revision med dess 
arbete av bokslutet för 2014. 
 
_____ 
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