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KOMMUNFULLMÄKTIGE  KUNGÖRELSE 
 

Plats och tid Naverlönnsalen, kommunhuset, ingång B 
2015-10-14, kl 19.00 

 Anmälda medborgarförslag behandlas först. 

 

NR ÄRENDE BILAGA 

1.  Val av justeringsmän samt fastställande av tid för protokolljustering.  

2.  Svar på medborgarförslag angående rondellen i Bara på Malmövägen  

3.  Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL  

4.  Ändring av taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun  

5.  Tilläggsanslag till socialnämnden på grund av ökade kostnader för 
ekonomisk bistånd under 2015 

 

6.  Ändring av tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård 

 

7.  Preliminär kostnadskalkyl och årshyra för ny skola i Svedala  

8.  Reviderat lokalprogram för ny 4-9 skola med idrottslokaler för skola 
och fritid 

 

9.  Utredningssvar avseende sänkning av avgifter vid kommunala 
musikskolan och kulturskolan 

 

10.  Ändring av arbetsordning för Ungdomsparlamentet  

11.  Delårsbokslut för januari – augusti 2015  

12.  Val  

Svedala 2015-09-28 

   Göran Jepsson Bengt Nilsson 
Ordförande Kanslichef 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 135  
Ks § 227 Dnr Ks 2015.197  

Svar på medborgarförslag angående rondellen i Bara på 
Malmövägen 

Kommunfullmäktige har 2015-05-13 till teknisk nämnd för beredning överlämnat ett 
medborgarförslag från Ann-Margreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara om att rondellen på 
Malmövägen i Bara bör ges ett bättre utseende. 

Medborgarförslaget tar även upp kommunskylt. 

Medborgarförslag ska dock bara innehålla ett ärende. Frågan om rondellen syns av 
textmängden vara huvudförslaget. 

Teknisk nämnd har 2015-08-25 föreslagit att medborgarförslaget ska anses som besvarat 
med hänvisning till att skötseln ska återgå enligt ursprungligt utformningsförslag. Nämnden har 
uppdragit åt parkenheten att se över möjligheten att utveckla rondellens utformning enligt 
ursprungligt utformningsförslag. 
 
I miljö och tekniks skrivelse till nämnden framgår att rondellen ligger på den statliga vägen 841 
och Trafikverket är ansvarig för rondellen. En förändring av rondellens utformning ligger inom 
Trafikverkets ansvar. Enligt ett skötselavtal med Trafikverket har kommunen ansvar för 
skötseln av rondellen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att medborgarförslaget ska vara besvarat med hänvisning till teknisk nämnds förslag att 
skötseln av rondellen ifråga ska ske enligt ursprungligt utformningsförslag, vilket förutsätter en 
samverkan med Trafikverket som ansvarig för rondellen. 

__________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 136 

Ks § 221 Dnr Ks 2015.78  

Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL 

Socialnämndens utskott har 2015-09-02 översänt rapporter till kommunstyrelsen över ej 
verkställda beslut enligt 28 h § i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
samt enligt 16 kap 6 h § i Socialtjänstlagen (SoL). 

Det finns enligt redovisningen tre (3) ej verkställda beslut för andra kvartalet 2015 för beslut 
inom LSS.  

Det finns enligt redovisningen inga (0) ej verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 
2015 för beslut inom SoL. 

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna statistikrapport över hur många gynnande 
beslut enligt 9 § LSS samt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom 3 månader från dagen för 
respektive beslut. I rapporten anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid 
som förflutet från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. 
Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte verkställts. 
Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur 
stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Rapportering ska enligt LSS och SoL göras en gång per kvartal. En rapport överlämnas också 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna rapporteringen.  

__________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 137 

Ks § 222 Dnr Ks 2015.308  

Ändring av taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun 
Socialnämnden har 2015-09-10 § 81 föreslagit kommunfullmäktige att taxa och regler för 
färdtjänst i Svedala kommun ändras innehållande att egenavgifter för färdtjänstresor höjs  
med två (2) kronor (samtliga intervall), färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid 
samåkning, personer under 65 år som beviljats arbetsresor betalar 100 procent av period-
kortets kostnad enligt Skånetrafikens taxa. Ändringarna föreslås träda i kraft 2016-01-01.  

Socialnämnden har i nämndens egen handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015 gett 
Vård och omsorg i uppdrag att utreda och lämna förslag på egenavgifter och villkor vid 
nyttjande av färdtjänst.  

Pensionärsrådet har beretts tillfälle att avge yttrande avseende förslaget till reviderade 
egenavgifter och villkor vid nyttjande av färdtjänst. 

Senast kommunfullmäktige fattade beslut om de taxor och regler för färdtjänst, var  
den 8 juni 2005, § 7. 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar avslag till punkten färdtjänstresenärer betalar full egenavgift 
även vid samåkning i första att-satsen, med instämmande från Ingrid Pedersen, SD.  
Per Mattsson, M, yrkar bifall till socialnämndens förslag.  

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels socialnämndens förslag, dels 
Ambjörn Hardenstedts, S, och Ingrid Perssons (SD) yrkande av avslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att socialnämndens förslag bifalls.  

Omröstning begärs och genomförs. 
Följande voteringsordning uppställs och godkänns: Den som vill bifalla socialnämndens 
förslag röstar Ja. Den som vill bifalla Ambjörn Hardenstedt, S, med fleras avslagsyrkande till  
punkten färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning, röstar Nej.  

För ja propositionen röstar: Per Mattsson, M, Daniel Pedersen, M, Anette Jelvemark 
Nordqvist, FP, Sara Andersson, C, Linda Allansson Wester, M. 
För nej propositionen röstar: Ambjörn Hardenstedt, S, Hellen Boij-Ljungdell, S, Jesper 
Sennertoft, S, Elin Westerberg, MP, Ingrid Pedersen, SD, Patrik Persson, SD. 

Resultat: 5 Ja och 6 Nej.  
Kommunstyrelsen har avslagit punkten färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid 
samåkning i socialnämndens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun ändras innehållande att egenavgifter för 
färdtjänstresor höjs med två (2) kronor (samtliga intervall), personer under 65 år som beviljats 
arbetsresor betalar 100 procent av periodkortets kostnad enligt Skånetrafikens taxa,  

att avslå socialnämndens förslag om att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid 
samåkning, 

att föreslagna ändringarna i taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun gäller från och 
med den 1 januari 2016, samt  

att upphäva nu gällande taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun från och med  
den 31 december 2015. 

__________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 138 

Ks § 223 Dnr Ks 2015.96  

Tilläggsanslag till socialnämnden på grund av ökade 
kostnader för ekonomisk bistånd under 2015 

Socialnämnden har 2015-09-10 anhållit om ökat anslag med 2 mkr på grund av ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd. 

I budgeten är det upptaget ett belopp på 6 941 000 kr för ekonomiskt bistånd, medan det 
beräknade beloppet förväntas bli 9 000 000 kr, varför behov av tilläggsanslag på 2 000 000 kr 
finns. 

Av socialnämndens framställning framgår att andelen långtidsarbetslösa har ökat och att 
antalet personer som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat med 20 % jämfört med  
september 2014.  
 
I framställningen redovisas en analys av orsaken till de ökade kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd. 

Socialchefen informerar om ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja socialnämnden ett ökat kommunbidrag med 2 000 000 kr under 2015 på grund av 
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov i 2015 års budget, varigenom socialnämndens kommunbidrag ökar från 
243 738 000 kr till 245 738 000 kr. 

________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 139 

Ks § 225 Dnr Ks 2015.96  

Ändring av tillämpningsregler för avgifter inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Socialnämnden har 2015-09-10 § 82 föreslagit kommunfullmäktige att avgifter och regler inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård ändras avseende avgift för hemsjukvård som höjs med 
20 kr (det vill säga från 60 kr till 80 kr), antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras, 
avgifter för korttidsboende höjs genom att omvårdnadsdelen höjs med 30 kr per dag (dvs från 
57 kr till 87 kr) och kostdelen höjs med 5 kr per dygn (dvs från 88 kr till 93 kr). Ändringarna 
föreslås träda i kraft 2016-01-01.  

Socialnämnden har i nämndens egen handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015 gett 
Vård och omsorg i uppdrag att utreda och lämna förslag på hemsjukvårdsavgift och avgift för 
korttidsboende.  

Socialnämnden har i nämndens egen handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015 gett 
Vård och omsorg i uppdrag att genomföra en översyn av avgifter gällande alkoholtillstånd och 
hyreshöjning inom LSS och särskilt boende. Dessa utredningar fastslog att avgifter och hyror 
bedöms ligga på en nivå som inte motiverar en höjning. 

Pensionärsrådet har beretts tillfälle att avge yttrande på förslag till reviderade avgifter inom 
hemsjukvården och korttidsboende. 

Senast kommunfullmäktige fattade beslut om de tillämpningsregler för avgifter inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård, var den 11 november 2013.  

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar avslag på punkt två antal besök av hemsjukvårdspersonal 
debiteras. 
Per Mattsson, M, yrkar bifall till socialnämndens förslag i sin helhet. 
Ingrid Pedersen, SD, yrkar avslag till socialnämndens förslag i sin helhet. 

Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut, Ambjörn Hardenstedt, S, 
avslagsyrkande på punkt två antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras, Per Mattssons, 
M, bifallsyrkande till socialnämndens förslag i sin helhet samt Ingrid Pedersens, SD, 
avslagsyrkande till socialnämndens förslag i sin helhet. Ordförande ställer bifall mot avslag för 
varje delpunkt i förslaget.  

Ordförande ställer bifall mot avslag på förslaget att avgiften för hemsjukvård höjs med 20 kr 
och finner att förslaget bifalls.  

Ordförande ställer bifall mot avslag på förslaget att antal besök av hemsjukvårdspersonal 
debiteras och finner att förslaget bifalls. 



8(16) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
Följande voteringsordning uppställs och godkänns: Den som vill bifalla socialnämndens 
förslag  
röstar Ja. Den som vill bifalla Ambjörn Hardenstedt, S, med fleras avslagsyrkande till  
punkten antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras, röstar Nej.  

För ja propositionen röstar: Per Mattsson, M, Daniel Pedersen, M, Anette Jelvemark 
Nordqvist, FP, Sara Andersson, C, Linda Allansson Wester, M. 
För nej propositionen röstar: Ambjörn Hardenstedt, S, Hellen Boij-Ljungdell, S, Jesper 
Sennertoft, S, Elin Westerberg, MP, Ingrid Pedersen, SD, Patrik Persson, SD. 

Resultat: 5 Ja och 6 Nej.  
Kommunstyrelsen har avslagit punkten antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras i 
socialnämndens förslag. 

Ordförande ställer bifall mot avslag på förslaget att avgifter för korttidsboende höjs genom att 
omvårdnadsdelen höjs med 30 kr per dygn och kostdelen höjs med 5 kr per dygn och finner 
att förslaget bifalls. 

Ordförande ställer bifall mot avslag på förslaget att föreslagna ändringar i tillämpningsregler 
gäller från och med 2016-01-01 och finner att förslaget bifalls. 

Ordförande ställer bifall mot avslag på förslaget att upphäva nu gällande tillämpningsregler 
gäller från och med 2016-01-01 och finner att förslaget bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Svedala kommun 
ändras enligt följande: 

• avgift för hemsjukvård höjs med 20 kr, det vill säga från 60 kr till 80 kr,  
• avgifter för korttidsboende höjs genom att omvårdnadsdelen höjs med 30 kr per dygn, 

dvs från 57 kr till 87 kr, och kostdelen höjs med 5 kr per dygn, dvs från 88 kr till 93 kr. 

att avslå socialnämndens förslag om antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras,  

att föreslagna ändringarna i tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvårds i Svedala kommun gäller från och med den 1 januari 2016, samt  

att upphäva nu gällande tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvårds i Svedala kommun från och med den 31 december 2015. 

_______ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 140 

Ks § 229 Dnr Ks 15.117  

Preliminär kostnadskalkyl och årshyra för ny skola i 
Svedala 

Styrgruppen för FSI-projektet har 2015-09-14 föreslagit att av SVEDAB redovisad preliminär 
kalkyl, daterad 2015-09-10, för uppförande av ny skola och sporthall i Svedala med en 
produktionskostnad om 339 375 000 kr och prelimnära årshyra om 22 864 000 kr godkänns. 

Det antecknas att inom området kommer också kommunen att utföra markarbete vilket inte 
ingår i nämnda kostnader. 

SVEDAB har i skrivelse närmare redovisat kalkylen och bakgrund i ärendet. 

I kalkylen för sporthallen ingår 6 omklädningsrum och 5 funktionärsrum. 
 
Det antecknas att de angivna beloppen är baserad på en kalkyl och inte anbudsbelopp. 

Kommunfullmäktige har 2015-01-14, § 6, beslutat att uppdra åt SVEDAB att snarast redovisa 
kostnadskalkyl och utformning för skolan respektive idrottshallen och att kalkylen ska 
godkännas av kommunfullmäktige i särskilt beslut när underlag finns och innan upphandlingen 
startar, att uppdra åt SVEDAB att ta fram förslag till hyreskontrakt samt tids- och aktivitetsplan 
baserade på tidigt skede bedömande investeringskostnader. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna av SVEDAB redovisad preliminär kostnadskalkyl daterad 2015-09-10 med en 
beräknad produktionskostnad för ny skola och sporthall i Svedala om totalt 339 375 000 kr 
med en prelimnära årshyra om 22 864 000 kr,  

att notera att kalkyl 1, daterad 2015-09-10, kan komma att ändras under projektets gång, samt 

att varje ändring av kostnadskalkyl och hyreskalkyl ska godkännas av kommunfullmäktige. 

_______ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 141 

Ks § 230 Dnr Ks 2015.117  

Reviderat lokalprogram för ny 4-9 skola med idrottslokaler 
för skola och fritid 

Kommunfullmäktige har 2015-09-16 beslutat att återremittera framlagt lokalprogram för  
ny 4-9 skola i Svedala tätort enligt framlagt förslag, daterat 2015-05-21, då revidering har  
skett av lokalprogrammet efter nämnt datum. 

Utbildningsnämndens ordförande respektive kultur- och fritidsnämndens ordförande har i 
separata beslut förslagit att kommunfullmäktige godkänner lokalprogram för ny 4-9 skola i 
Svedala tätort enligt framlagt förslag, daterat 2015-08-26. 

Kommunstyrelsen har 2014-05-26, § 119, beslutat att ett framlagt förslag till lokalprogram i 
princip skall ligga till grund för uppförande av ny 4-9 skola i Svedala tätort. 

Kommunstyrelsen har 2015-08-24 beslutat att upphäva sitt beslut 2014-05-26, § 19, angående 
lokalprogram för ny skola, samt att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
bemyndigande till kommunstyrelsen att godkänna eventuellt mindre ändring i 
lokalprogrammet, så ska vid oenighet om det är mindre ändring frågan beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ingrid Pedersen, SD, tilläggsyrkar att det ska finnas en aula i skolan. 
Ordförande yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Ordförande konstaterar att det finns ett huvudförslag, som är liggande förslag och ett 
tilläggsyrkande från Ingrid Pedersen, SD. Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla 
liggande förslag och konstaterar att förslaget bifalls. Ordförande ställer bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet om att det ska finnas en aula i skolan och finner att tilläggsyrkandet avslås.  

Omröstning begärs och genomförs 
Följande voteringsordning uppställs och godkänns: Den som vill bifalla tilläggsyrkandet om en 
aula i skolan röstar Ja. Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar Nej.  

För ja proposition röstar: Ingrid Pedersen, SD.  
För nej proposition röstar: Per Mattsson, M, Daniel Pedersen, M, Anette Jelvemark Nordqvist, 
FP, Sara Andersson, C, Ambjörn Hardenstedt, S, Hellen Boij-Ljungdell, S, Jesper Sennertoft, 
S, Elin Westerberg, MP, Linda Allansson Wester, M. 
Avstår från att rösta: Patrik Persson, SD. 

Resultat: 1 Ja, 9 Nej samt 1 avstår.  
Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet om att det ska finnas en aula i skolan. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna av utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden framlagt förslag till 
lokalprogram, daterat 2015-08-26, för ny 4-9 skola med idrottslokaler för skola och fritid i 
Svedala tätort, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna eventuellt mindre ändring i lokalprogrammet. 

______ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 142 

Ks § 231 Dnr Ks 14.411  

Utredningssvar avseende sänkning av avgifter vid 
kommunala musikskolan och kulturskolan 
Utbildningsnämnden har utrett frågan om eventuell sänkning av avgifterna vid kulturkolan med 
100 000 kr/år vid ett ökat kommunbidrag på 100 000 kr, 2015-09-07 § 88, och beslutar för sin 
del att uttala at nuvarande avgifter i kulturskolan ska bibehållas. 

Vid kommunfullmäktige, 2014-11-24 § 154, fick utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
frågan om sänkning av avgifterna vid kommunala musikskolan och kulturskolan  
med 100 000 kr/år, vid ett ökat kommunbidrag på 100 000 kr.  

I utredningen anges följande argument: 

• Sänks avgifterna med 100 kr/termin och ämne, blir utfallet större än 100 000 kr/helår. 
Detta förutsätter att kulturskolan får en ökning i budget med motsvarande belopp 
100 000 kr/helår. 

• Följande scenario kan uppstå om avgifterna sänks och kulturskolan inte får ett ökat 
kommunbidrag: Fler sökande och längre köer därför att elever som redan går på 
kulturskolan inte erbjuds plats på grund av att en lärartjänst då på 20 % försvinner. 
Fler kan komma att söka till kulturskolan för att avgiften blir lägre. 

Nuvarande undervisningsavgifter   förslag på ändrade priser vid avgiftssänkning 
enskild   1 200 kr/termin  1 125 kr/termin 
andra syskon     800 kr/termin     750 kr/termin 
tredje syskon     400 kr/termin     375 kr/termin 
gruppundervisn.    675 kr/termin     575 kr/termin 

Avgifterna för ensemble och instrumenthyra förblir oförändrade.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att i enlighet med utbildningsnämndens förslag bibehålla nuvarande avgifter vid kommunala 
musikskolan och kulturskolan. 

__________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-10-14 
 
 
Kf § 143 

Ks § 232 Dnr Ks 2015.118  

Ändring av arbetsordning för Ungdomsparlamentet 
Utbildningsnämnden har 2015-09-07 § 92 föreslagit kommunfullmäktige att anta ett förslag till 
ändrad arbetsordningen för Ungdomsparlamentet.  

Ungdomsparlamentet beslutade, 2015-05-22 § 7a, att minska antalet ledamöter från 27 till 19 
för att ungdomsparlamentet ska vara beslutsmässigt.  

Ungdomsrådet föreslår att arbetsordningen för ungdomsparlamentet ändras enligt dess beslut. 
Arbetsordningen har skickats till utbildningsnämnden för beredning.  

I nuvarande arbetsordning antagen av kommunfullmäktige 2015-04-15 § 60 fastställs att för att 
ungdomsparlamentet ska vara beslutsmässigt, måste minst 27 ledamöter vara närvarande. 

Ändringen medför att närvaron för beslutsförhet i församlingen ändras från 75 % till 50 % +1, 
vilket överensstämmer med kommunallagens principer. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta förslaget för ny arbetsordning för Ungdomsparlamentet i Svedala kommun att gälla 
från och med den 1 november 2015, samt  

att upphäva nu gällande arbetsordning för Ungdomsparlamentet från och med  
den 31 oktober 2015.  

__________ 
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Kf § 144 

Ks § 233 Dnr Ks 2015.86 
 
Delårsrapport för januari – augusti 2015 
Kommunledningen har framlagt delårsraport för januari-augusti 2015. 

Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten. 

Budgetberedningen behandlar delårsrapporten 2015-09-21. 

Revisionsrapporten blir färdig till kommunfullmäktiges möte i oktober. 

Ekonomichefen redovisar delårsrapporten. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapporten per 2015-08-31 för Svedala kommun. 

__________ 
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Kf § 144 Dnr ks 15.2 
 

Val  
Lennart Kindmo, M, har i skrivelse avsagt sig sina förtroendeuppdrag from 2015-09-24. 
Lennart Kindmo har följande uppdrag: ledamot och 1:e vice ordförande i teknisk nämnd, samt 
ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har 2015-09-16 beviljat begärt entligande. 

Birgitta Löfgren, SD, har i skrivelse 2015-09-23 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Lars Dahmström, SD, har skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
överförmyndarnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att bevilja Birgitta Löfgren, SD och Lars Dahmström, SD begärt entledigande. 

att förrätta följande val: 

Ledamot i teknisk nämnd 2015 – 2018 efter Lennart Kindmo, M 

 

1:e vice ordförande i teknisk nämnd 2015 - 2018 efter Lennart Kindmo, M 

 

ersättare i socialnämnd 2015 – 2018 efter Birgitta Löfgren, SD. 

 

Ledamot i överförmyndarnämnd 2015 – 2018 efter Lars Dahmström, SD. 

__________ 
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