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NÄRVAROLISTA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt SD Peter Andrén 

M Linda Allansson Wester BP Carin Falck 

SD Patrik Persson S Ewa Bohlin 

S Hellen Boij-Ljungdell M Göran Jepsson 

M Daniel Pedersen SD Ronny Johnsson 

SD Henrik Johansson S Torbjörn Sköld 

S Leif Göthed M Dan Nilsson 

M Gunilla Nordgren C Eva Magnusson 

MP Johanna Ersborg S Geir Hansen 

SD Henrik Corneliussenr M Ulf Lennerling 

FP Anette Jelvemark Nordqvist SD Peter Nordström 

BP Birgitta Delring V Jörgen Persson 

S Lise-Lott Gsaxner S Christer Jönsson 

M Per Mattsson M Reino Lindberg 

C Sara Andersson SD Hasse Bengtsson 

SD Ingrid Pedersen S Göran Malmberg 

S Björn Jönsson M Erika Jepsson 

M Sverker Nordgren FP Sebastian Svärdenbrandt 

S Heléne Hardenstedt SD Bengt Jönsson 

M Joakim Andersson   

MP Lars Lundgren   

SD Sven Beckman   

S Jesper Sennertoft   

M  Patrik Kosowski   

FP Per-Olof Lindgren   

    

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän)   

FP Christer Åkesson   

S Anna Almqvist   

M Jan Holmerup   

M Anne Jönsson   

S Charlotte Persson  Elisabeth Larsson, kommundirektör, 

§ 19 

BP Bo Becking  Bengt Nilsson, kanslichef 

V Gustaf Törnqvist   

 

 

 
 

S Socialdemokraterna C Centerpartiet 

M Moderata samlingspartiet V Vänsterpartiet  

SD Sverigedemokraterna 

FP Folkpartiet   

MP Miljöpartiet 
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Kf § 19 

 

Information om revisionens granskning av kommu-

nens målstyrningsarbete 

 
Vid sammanträdet redovisar revisionen genom revisor Roland 

Svensson Deloitte, granskningen av kommunens målstyrningsar-

bete. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

_______ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-02-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 20 

Ks § 16 Dnr 14.625 

 

Svar på medborgarförslag om att åstadkomma 

en mer estetisk tilltalande inramning för scenen i 

Folkets hus 
 

Kommunfullmäktige har 2014-10-13 till beredningen för kul-

tur och fritid överlämnat ett medborgarförslag från Ann-

Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara, med förslag om 

att kommunen ska vidta åtgärder för att ordna en mer este-

tiskt tilltalande inramning för scenen i Folkets hus i Svedala 

tätort. 

 

Beredningen för kultur och fritid har 2014-12-17 beslutat 

framföra att förslagsställarens synpunkter redan resulterat i 

nya rutiner avseende de befintliga ridåerna vid scenen och att 

inramningen av scenen ska tas med i den eventuella kom-

mande utredningen kring att utveckla Folkets hus till ett kul-

turhus. 

 

Fritidschefen har i skrivelse 2014-11-18 redogjort för 

ovanstående. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigebesluta  

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvis-

ning till beredningen för kultur och fritids besked om att det 

vidtagits nya rutiner för de befintliga ridåerna vid scenen och 

att inramningen av scenen ska tas med i den eventuella kom-

mande utredningen kring att utveckla Folkets hus till ett kul-

turhus. 

 

_________  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 21 

Ks § 17 Dnr 14.529 

 

Svar på medborgarförslag om anordnande av utegym 

på gröningen i Bara 
 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för kultur och 

fritid överlämnat ett medborgarförslag från Margareta Nilsson, 

Hasselgatan 12, 233 64 Bara med förslag om att det ska anordnas 

ett utegym på gröningen i Bara. 

 

Beredningen för kultur och fritid har 2014-12-17 beslutat föreslå att 

beredningen ska få i uppdrag att beakta medborgarförslaget i sam-

band med framtagande av investeringsbudget för 2016. 

 

Fritidschefen har i skrivelse 2014-11-18 framfört att fritidsenheten 

och gatu- och parkenheten gemensamt har konstaterat att gröningen 

i Bara är ett lämpligt ställe att anlägga ett framtida utegym på. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att beakta förslaget om ett 

utegym i Bara i samband med upprättande av budget för 2016, samt 

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat. 

 

_________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 22 

Ks § 18 Dnr 14.654 

 

Svar på medborgarförslag om att anordna ett utegym 

i Klågerup 
 

Kommunfullmäktige har 2014-11-10 till beredningen för kultur och 

fritid överlämnat ett medborgarförslag från Johan Nilsson, Gyl-

lensparvsgränd 9, 233 75 Klågerup, med förslag om att kommunen 

ska anordna ett utegym i Klågerup. 

 

Beredningen för kultur- och fritid har 2014-12-17 beslutat föreslå 

att beredningen ska få i uppdrag att beakta medborgarförslaget i 

samband med framtagande av investeringsbudgeten för 2016. 

 

Fritidschefen har i skrivelse 2014-12-05 framfört att fritidsenheten 

och gatu- och parkenheten gemensamt har konstaterat att det finns 

flera platser i Klågerup som är möjliga att anlägga ett framtida ute-

gym på. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att beakta förslaget om ett 

utegym i Klågerup i samband med upprättande av budget för 2016, 

samt 

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat. 

 

_________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 23 

Ks § 19 Dnr 14.317 

 

Svar på medborgarförslag om anläggande av utegym 

och lekplats i Svedala centrum 
 

Kommunfullmäktige har 2014-06-09 till beredningen för kultur- 

och fritid överlämnat ett medborgarförslag från Yasmin Lundqvist, 

Törringe kyrkoväg 35, 233 92 Svedala, med förslag om att kom-

munen ska anlägga ett utegym med inslag som kan förbättra balans, 

muskelstyrka, rörlighet m.m och lekplats även för de allra minsta i 

Svedala centrum. I skrivelsen föreslås att lämpliga platser kan vara 

i närheten av skate-rampen vid Naverlönnskolan, vid biblioteket el-

ler vid torget.  

 

Beredningen för kultur och fritid har 2014-12-17 beslutat framföra 

att det sedan i november 2014 finns ett utegym vid multisportan-

läggning vid Naverlönnskolan i Svedala tätort. 

 

Beredningen för kultur och fritid har överlämnat den del i medbor-

garförslaget som handlar om lekplats till beredningen för samhälls-

byggnad och tillväxt. 

 

 Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-12-

17  

 beslutat framföra till beredningen för kultur- och fritid att  

 avseende den föreslagna lekplatsen bör medborgarförslaget  

 avslås i denna del då centrala Svedala redan är väl försett 

med  

 lekplatser. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till 

att det sedan i november 2014 finns ett utegym vid Naverlönnsko-

lan i Svedala tätort och att centrala Svedala redan är väl försett med 

lekplatser. 

 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 24 

Ks § 23 Dnr 14.674 

 

Svar på medborgarförslag om att förlänga gång- och 

cykelvägen utmed Toftavägen 
 

Kommunfullmäktige har 2014-11-10 överlämnat ett medborgarför-

slag till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt för bered-

ning från Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro, Solskensgatan 12, 233 

35 Svedala, med förslag om att kommunen ska förlänga gång- och 

cykelvägen utmed Toftavägen från nuvarande gång- och cykelväg 

ut mot Bjeret, för att på så sätt öka trafiksäkerheten för cyklister 

och gångtrafikanter. 

 

Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-12-17 fö-

reslagit kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska bifallas och 

att förslaget ska tas med i den fortsatta planeringen av utbyggnad 

och kommunens gång- och cykelvägsnät. 

 

Trafikingenjören har i skrivelse 2014-11-26 framfört att det idag 

finns en gång- och cykelväg till vårdcentralen och till Erlandsdal 

som går inne i området. Att bygga en gång- och cykelväg utmed 

Toftavägen är trafiksäkerhetsmässigt positivt för hela området, 

främst för boende i Bjeret och i Sjödiken. 

 

Den förslagna gång- och cykelvägen är inte med i dagens trafik-

plan. Eftersom fler hus har byggts i Bjeret och Sjödiken de senast 

åren är det enligt trafikingenjören lämpligt att ta med förslaget i 

den fortsatta planeringen av kommunens gång- och cykelvägsnät. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att medborgarförslaget ska bifallas och att uppdra åt tekniska 

nämnden att ta med förslaget i den fortsatta planeringen av utbygg-

nad av kommunens gång- och cykelvägsnät. 

 

_________   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 25 

Ks § 24 Dnr 14.672 

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 

klippa de grönytor i Svedala tätort som idag växer till 

ängsmark 
 

Kommunfullmäktige har 2014-11-10 till beredningen för samhälls-

byggnad och tillväxt överlämnat ett medborgarförslag från Eva 

Ragnarsdotter Lantz Lindbro, Solskensgatan 12, 233 35 Svedala 

med förslag om att kommunen ska klippa de grönytor i Svedala 

tätort som idag växer till ängsmark för att öka tillgängligheten för 

medborgarna och om detta inte går klippa gångstråk genom ängs-

marken för att partiellt öka tillgängligheten. 

 

Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt har 2014-12-17 fö-

reslagit kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses som 

besvarat med hänvisning till gatu- och parkenhetens skrivelse där 

det framförs att Svedala tätort har många grönytor som sköts på 

olika sätt för att ge en variation för både människor och djur. 

 

Gatu- och parkchefen har i skrivelse 2014-11-24 framfört att kom-

munen har stora grönområden i samtliga tätorter. Detta gör det 

möjligt att erbjuda kommuninvånarna olika typer av miljöer att vis-

tas i. Det främjar även artrikedomen bland växter samt erbjuder 

djuren ställen att vistas på. Vi har finklippta områden där man kan 

utöva spontanidrott och lekar. Ängar där man kan promenera samt 

naturmark där man kan uppleva ett rikt fågelliv i buskar och träd. I 

de områden som inte klipps trampas det upp spontana stigar som 

om det blir blöta och svårframkomliga grusas upp så att de kan an-

vändas större delen av året. I skrivelsen föreslås att medborgarför-

slaget ska avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till 

gatu- och parkenhetens skrivelse där det framförs att Svedala tätort 

har många grönytor som sköts på olika sätt för att ge en variation 

för både människor och djurliv. 

 

________ 
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Forts 

Kf § 25 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 26 

Ks § 29 Dnr 14.736 

 

Tillägg till taxa för tillstånds- och tillsynsverksamhet-

en enligt alkohollagen avseende tillsynsavgift avseende 

folköl 
 

Socialchefen har i skrivelse 2014-11-25 föreslagit ett tillägg till 

taxan för tillstånds- och tillsynsverksamheten där det föreslås att 

kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift avseende folköl på 1 000 kr 

vid butiksförsäljning av folköl. 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-11 antagit en taxa för tillstånds- 

och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att taxan för tillstånds- och tillsynsverksamheten ska kompletteras 

med en årlig tillsynsavgift avseende folköl om 1 000 kr, att gälla 

från och med 2015-03-01. 

 

_________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 27 

Ks 33 Dnr12.887 

 

Förvärv av del av Hyby 4:2, 3:5, 5:2, och 5:5 (gång 

och cykelväg) i Klågerup 

 
Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till köpeavtal med 

Bertil Jönsson, Simlinge, 231 97 Klagstorp som innebär att kom-

munen förvärvar cirka 24 300 kvm av fastigheterna Hyby 3:5, 4:2, 

5:2, 5:3 och 5:5 som idag i huvudsak utgör gång- och cykelväg till 

Pude sjö mot en köpeskilling och intrångsersättning om totalt pre-

liminärt 850.500 kronor och i övrigt på i köpeavtalet angivna vill-

kor. 

 

Förvärvet gör det även möjligt att framgent anlägga en ridväg på en 

del av förvärvet, nämligen i öst-västlig sträckning. 

 

Kommunfullmäktige har 2011-11-14, § 168, godkänt framlagt för-

slag till köpeavtal, samt avtal om fastighetsreglering med ovan-

nämnd markägare avseende Pude sjö samt den nu aktuella gång- 

och cykelvägen. Härvid anvisade kommunfullmäktige 1.620.000 

kronor för markförvärvet, fastighetsbildning samt lagfart. 

 

Förslaget till köpeavtal omfattar ett markförvärv om cirka 24 300 

kvm mot cirka 18 900 kvm i det avtal som kommunfullmäktige 

godkände 2011-11-14. 

 

På anvisat investeringsanslag återstår för närvarande 531 tkr. De to-

tala kostnaderna för det aktuella markförvärvet, återstående kostnad 

för detaljplan samt erforderlig fastighetsbildning beräknas uppgå 

till 945 tkr, varför ett ytterligare investeringsanslag erfordras med 

414 tkr. Den totala kostnaden för markförvärv mm kommer därför 

att uppgå till 2034 tkr. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att meddela kultur- och fritidsnämnden att det finns möjlighet att 

anordna ridväg inom öst-västlig sträckning av markförvärvet, vilket 

kan beaktas av nämnden vid upprättande av förslag till budget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna det framlagda förslaget till köpeavtal, samt 
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Forts 

Ks § 33 

 

att anvisa ytterligare 414 000 kr i investeringsanslag, för markför-

värvet samt erforderlig fastighetsbildningskostnad. 

_______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 28 

Ks § 36 Dnr 15.22 

 

Pensionsförvaltning för december månad 2014 
 

Det föreligger redovisning av pensionsförvaltningen för november 

månad 2014. 

 

Kommunstyrelsen har 2011-02-21, § 40 beslutat att årligen skicka 

en rapport över likviditetsförvaltningen till kommunfullmäktige. 

 

Ekonomichefen lämnar en redovisning över placeringen av pens-

ionsmedel.  

 

Ett konsultföretag har gjort en analys av kommunens placeringar 

och denna analys bifogas materialet till kommunfullmäktiges sam-

manträde. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att översända pensionsförvaltning för december månad till kom-

munfullmäktige. 

 

__________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

_______ 
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Kf § 29 

 

Delgivning  

 
Pensionärsrådets val av ledamöter och ersättare för perioden 2015-

2018. 

 

Länsstyrelsen har i beslut 2015-01-27 meddelat att för Sverigede-

mokraterna har någon ny ersättare inte kunnat utses efter Magnus 

Sigvardsson och Mikael Sigvardsson. 

______ 
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Kf § 30 

 

Flyttning av kommunfullmäktiges sammanträde i juni 

 
Kommunfullmäktiges sammanträde i juni är bestämt att äga rum 

den 10 juni. Pga arbete med budgeten och budgetprocessen finns 

önskemål att flytta sammanträdet till 17 juni. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att flytta sitt sammanträde i juni till den 17 juni klockan 19.00. 

_____   
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Kf § 31 Dnr 15.18 

 

Medborgarförslag om att flytta vårdcentralen till 

gamla ICA-byggnaden i Svedala centrum 
 

Sven-Erik Sörensson, Bokspinnaregatan 29, Svedala, har i medbor-

garförslag föreslagit att kommunen ska verka för att vårdcentralen 

flyttas till gamla ICA-byggnaden i Svedala centrum och att de 

byggnader som idag inhyser vårdcentral istället ska byggas om till 

sjukhem. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

 

_________ 
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Kf § 32 Dnr  

 

Medborgarförslag om att kommunen ska göra en ut-

värdering av bytet av gatlampor 
 

Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 23 60 Bara, har i medborgar-

förslag förslagit att kommunen ska göra en utvärdering av bytet av 

gatlampor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna medborgarförslag till teknisk nämnd för beredning. 

 

________   
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Kf § 33 Dnr  

 

Medborgarförslag om att kommunen ska undersöka 

om invånare kan få möjlighet att mot betalning äta på 

kommunens skolor 
 

Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara, har i medborgar-

förslag föreslagit att kommunen ska låta undersöka om invånare 

kan ges möjlighet att mot betalning äta på kommunens skolor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna medborgarförslaget till utbildnings nämnd för bered-

ning. 

 

_________ 
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Kf § 34 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträ-

den 2015-2018 
 

Enligt kommunallagen 5 kap 10 § skall uppgift om tid och plats 

för sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas 

i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Om minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften skall 

införas i en viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidning-

en. 

 

Enligt § 11 i arbetsordningen för kommunfullmäktige skall an-

nonsering i ortstidning om sammanträden med fullmäktige endast 

omfatta kungörelse med tid och plats för sammanträdet. 

 

Med ortstidning menas en skrift som kommer ut så kontinuerligt 

att den kan uppfattas som en tidning som dessutom har en inte 

alltför obetydlig spridning inom orten. 

 

Det är enligt 5 kap 10 § Kommunallagen obligatoriskt att annon-

sera tid och plats för sammanträden i en eller flera ortstidningar. 

Det är fullmäktige som skall besluta om i vilka ortstidningar som 

annonsen skall föras in. 

 

Ingrid Pedersen, SD, yrkar att annonsering av kommunfullmäkti-

ges sammanträde enbart ska ske i lokaltidningen. 

 

Joakim Andersson, M, yrkar bifall till förslaget. 

 

Per-Olof Lindgren, FP, och Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar att an-

nonsering ska ske som tidigare i Sydsvenska Dagbladet och 

Skånska Dagbladet. 

 

Birgitta Delring, BP, yrkar att annonsering ska ske förutom i Syd-

svenskan Dagbladet, Skånska Dagbladet även i Lokaltidningen. 

 

Per Mattsson, M, yrkar att ärendet skall återremitteras till kom-

munfullmäktiges presidium. 

 

På framställs proposition finner ordföranden att kommunfullmäk-

tige har beslutat att återremittera ärendet till sitt presidium. 
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Kommunfullmäktige 

 

 2015-02-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts  

Kf § 34 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium, samt 

 

att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 

2015 tillsvidare skall göras i Sydsvenska Dagbladet och Skånska 

Dagbladet. 

_____________ 
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