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Utses att justera   Hellen Boij Ljungdell och Ingegerd Eriksson  
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 Sekreterare    
Paragrafer  Bengt Nilsson Paragrafer 35-49 
     
 Ordförande _                                                                                               

                                           Göran Jepsson                        
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  Hellen Boij Ljungdell Ingegerd Eriksson 
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige   
    
Sammanträdesdatum 2015-03-11   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-03-13 

Datum för  
anslags nedtagande  2015-04-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kanslienheten   

    
Underskrift _________________   
 Bengt Nilsson   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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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 Johansson 

SD Henrik Johnsson S Torbjörn Sköld 

S Leif Göthed M Lennart Kindmo 

M Jan Holmerup MP Per Fridberg 

MP Johanna Ersborg C Eva Magnusson 

SD Ulf Löfgren S Geir Hansen 

FP Anette Jelvemark Nordqvist M Ulf Lennerling 

BP Birgitta Delring SD Lars Dahmström 

S Lise-Lott Gsaxner V Jörgen Persson 

M Anne Jönsson S Christer Jönsson 

C Ingegerd Eriksson M Reino Lindberg 

SD Ingrid Pedersen SD Hasse Bengtsson 

S Björn Jönsson S Anders Gsaxner 

M Sverker Nordgren M Dan Nilsson 

S Göran Malmberg FP Sebastian Svärdenbrandt 

M Joakim Andersson SD Gunnel Landström 

MP Lars Lundgren   

SD Sven Beckman   

S Jesper Sennertoft   

M  Håkan Mohlin   

FP Per-Olof Lindgren   

    

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän)   

S Karl-Erik Evgård  Bengt Nilsson, kanslichef 

FP Kristoffer Linné   

BP Bo Becking   

V Gustaf Törnqvist   

SD Peter Nordström   

    

    

 

 

 
 

S Socialdemokraterna C Centerpartiet 

M Moderata samlingspartiet V Vänsterpartiet  

SD Sverigedemokraterna 

FP Folkpartiet   

MP Miljöpartiet 
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Kf § 35 

Ks § 55 Dnr 14.693 

 

Svar på medborgarförslag om att göra om Stortorget 

till att bli pendlarparkering 
 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 till kommunstyrelsen för be-

redning överlämnat ett medborgarförslag från Jens Isaksson, Vete-

gatan 8, 233 38 Svedala, med föreslag att kommunen ska anpassa 

Stortorget till att fylla behovet av en pendlarparkering. 

 

Enligt detaljplan för del av Svedala 306:16 m.fl. stationsområdet 

etapp 1, skall en pendlarparkering med ca 115 platser anläggas sö-

der om järnvägen och väster om Icas kundparkering. 

 

För kommunen är det angeläget att utveckla stationsområdet och 

öka tillgängligheten för pendlare och resenärer. Anläggandet av 

pendlarparkeringen söder om järnvägen förutsätter emellertid att en 

gångtunnel kommer till stånd under järnvägen vid station. Diskuss-

ioner pågår med Trafikverket och Region Skåne om medfinansie-

ring. 

 

En förprojekteringsstudie har gjorts för gångtunnel och perrongom-

rådet. Nästa steg är upphandling av detaljprojekteringen. Denna 

fråga avvaktar för närvarande diskussioner om finansieringsfrå-

gorna. 

 

Det finns inga kommunala planer idag på att Stortorget skall bli en 

parkeringsyta. 

 

Ett parallellt uppdrag avseende utveckling av Svedala centrum har 

genomförts. Förslaget är en följd av den handelsutredning som re-

dovisades till beredningen för ekonomi och demokrati under våren 

2013. I denna utredning påpekas att det finns behov av förändring 

av den fysiska miljön i Svedala centrum, bland annat pekas på be-

hovet av en högklassig omväxlande fysisk miljö, att göra entréerna 

till Storgatan så inbjudande som möjligt, att se över Stortorgets 

funktion, innehåll, utformning, att se över femvägskorsningens roll, 

funktion och utformning. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-10-20 fått en information om projektet. 

I dessa förslag ingår inte någon parkering på Stortorget. 
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Forts  

Kf § 35 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uppdra åt miljö och teknik att redovisa kostnadskalkyl för iord-

ningställande av parkeringsytan på kommunens mark vid stationen 

med asfaltering och uppmärkning av p-platserna, samt 

 

att uppdra åt miljö och teknik att upplåta den så kallade silostomten 

i befintligt skick för provisorisk pendlarparkering och att utreda om 

gångvägen till stationen kan kortas. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till att en pendlarparkering är planerad söder om 

spåren med ca 115 parkeringsplatser, pågående projekt om utveckl-

ing av Svedala centrum samt att det inte ingår i den kommunala 

planeringen att Stortorget skall utgöra en parkeringsyta är det inte 

aktuellt göra om Stortorget till parkeringsplats, och att medborgar-

förslaget därmed skall anses som besvarat.  

 

________  

 

Per-Olof Lindgren, FP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 

 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-03-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 36 

Ks § 52 Dnr 14.715 

 

Svar på motion om ändring av organisationen för 

grundskolan 
 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 beslutat att överlämna en 

motion till beredningen för utbildning från Ambjörn Hardenstedt, 

S, Johanna Ersborg (MP) och Jörgen Persson (V) med förslag om 

ändring av organisationen för grundskolan. I motionen föreslås att 

kommunfullmäktige beslutar att låta förvaltningarna utbildning re-

spektive miljö och teknik göra utlåtande på motionens förslag i 

jämförelse med beslutad 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. 

 

Utbildningsnämnden har 2015-02-02 beslutat föreslå att motionen 

avslås med hänvisning till att kommunfullmäktige den 14 januari 

2015, § 6, beslutade att lokalisera en ny 4-9-skola i Svedala tätort 

inom det så kallade FSI-området. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-01-14 bland annat beslutat: 

 

att lokalisera ny 4-9 skola i Svedala tätort inom FSI-området, 

 

 att uppdra åt Svedab att uppföra den nya 4-9 skolan med idrottshall 

med av kommunstyrelsen 2014-05-26, § 119, beslutat lokalprogram 

som i princip skall ligga till grund för uppförande av skolan,  

 

att vid senare tillfälle ta ställning till lokalisering av och utformning 

av idrottshall inom FSI-område, samt omfattning av idrottsområdet.  

 

Lars Lundgren, MP, yrkar på att ärendet återremitteras till utbild-

ningsnämnden för mer utförlig beredning. 

 

Ordföranden framställer proposition på Lars Lundgrens yrkande om 

återremiss kontra att avgöra ärendet idag och finner att kommunsty-

relsen har beslutat att avgöra ärendet idag. 
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forts 

Kf § 36 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen med hänvisning till att kommunfullmäktige den 

14 januari 2015, § 6, beslutade att lokalisera en ny 4-9-skola i Sve-

dala tätort inom det så kallade FSI-området. 

 

________ 

 

Lars Lundgren, MP, yrkar att ärendet återremitteras till utbild-

ningsnämnden för ytterligare utredning. 

 

Daniel Pedersen, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 

avslag på Lars Lundgrens återremissyrkande. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till att återremittera 

ärendet kontra att avgöra det idag, och finner att kommunfullmäk-

tige beslutat att avgöra ärendet idag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 37 

Ks § 42 Dnr 14.252 

 

Reviderad inköpspolicy för Svedala kommun 
 

Upphandlingsenheten har i skrivelse 2015-01-23 föreslagit kom-

munstyrelsen att anta en reviderad inköpspolicy för Svedala kom-

mun samt att Svedalahem och dess dotterbolag får i uppdrag att in-

förliva inköpspolicyn i deras upphandlingar. 

 

I skrivelsen framgår att inköpspolicyn är reviderad utifrån kom-

munfullmäktiges beslut 2014-10-13, § 123, om att anta Vita jobb-

modellen vid upphandlingar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att införa modellen Vita jobb vid 

upphandlingar av fastighets-, bygg- och anläggningsentreprenader 

och förekommande fall även i städentreprenader, om kommunen 

skulle bedriva städning i sina lokaler genom entreprenad, att mo-

dellen skall gälla de upphandlingar som annonseras fr o m 1 januari 

2015, att Svedalahem och dess dotterbolag SVEDAB skall tillämpa 

modellen, samt  

att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag om revidering 

av inköpspolicyn med hänvisning till införandet av modellen Vita 

jobb vid upphandlingen. 

 

Vita jobb-modellen är framtagen för att skydda arbetstagarnas soci-

ala villkor vid offentlig upphandling. Modellen utgår ifrån ett sam-

arbete med de fackliga organisationerna. 

 

I skrivelsen framkommer att EU har fattat beslut om nya direktiv 

inom upphandlingsområdet som inom två år ska införlivas i med-

lemsländernas lagstiftningar. De nya direktiven innebär bland annat 

förenklingar för små- och medelstora företag vid upphandlingar. 

Inköpspolicyn kommer därav att behöva arbetas om under 2016. 

 

Upphandlingsstrategen redogör för ärendet vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna framlagt förslag till inköpspolicy för Svedala kom-

mun att gälla från och med 2015-04-01,  

 

att uppdra åt Svedalahem och dess dotterbolag att införliva inköps-

policyn i deras upphandlingar, samt 
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forts 

Kf § 37 

 

att upphäva gällande inköpspolicy 2015-03-31. 

 

_________  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 38 

Ks § 43 Dnr. 15.61 

 

Förändrad redovisning av pensionskapitalet 
 

Ekonomienheten har i skrivelse 2015-01-26 föreslagit att kommun-

fullmäktige upphäver sitt beslut 2014-11-25, § 138 samt 2014-11-

24, § 154 avseende principen att ej väga in värdeförändring från 

pensionskapitalet i resultatet och istället besluta att redovisning 

framöver sker i enlighet med god redovisningssed. 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 138 samt 2014-11-24, § 

104, i samband med behandling av budgeten beslutat att ej väga in 

värdeförändring från pensionskapitalet i resultatet. 

 

Pensionskapitalet har per 2014-12-31 ett marknadsvärde av 202 

mkr, anskaffningsvärdet är 165 mkr och det bokförda värdet 113 

mkr. Enligt ekonomienhetens skrivelse skall bokfört värde vara det 

lägsta av marknads- eller anskaffningsvärde, dvs 165 mkr. 

 

Kommunens redovisning av tillgången strider mot redovisningsla-

gen och detta har kritiserats av revisionen i samband med boksluts-

granskningen, anges det i skrivelsen. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-10-27, § 261, uppdragit åt ekonomien-

heten att senast 2015-03-31 framlägga förslag till redovisningsprin-

ciper avseende pensionsfonden. 

 

Förslaget innebär att den ändrade redovisningsprincipen beaktas i 

bokslutet för 2014 och framöver. 

 

Ekonomienheten kommer framöver att redovisa sambandet mellan 

pensionskapitalet och ökade pensionskostnader. Även pensions-

skuldens storlek ska redovisas. 

 

Ekonomichefen redovisar ärendet vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva sitt beslut 2014-11-25, § 138 samt 2014-11-24, § 154 

avseende principen att ej väga in värdeförändring från pensionskap-

italet i resultatet och istället besluta att redovisning framöver sker i 

enlighet med god redovisningssed. 

__________  
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Forts  

Kf § 38 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 39 

Ks § 50 Dnr 15.53 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun 
 

Socialnämnden har 2015-02-05 beslutat föreslå kommunfullmäk-

tige att anta förslaget till ”Riktlinjer för serveringstillstånd i Sve-

dala kommun” och att riktlinjerna ska gälla från och med 2015-05-

01, samt föreslagit att gällande riktlinjer från 2004 upphävs. 

 

Riktlinjerna omfattar: 

- mål med riktlinjerna 

- vad är det som styr verksamheten? 

- vad krävs för serveringstillstånd i kommunen? 

- tillsyn 

- avslag och återkallelse av tillstånd m.m 

- handläggningstid, kvalitetsdeklaration och service 

 

Gällande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige 2004-06-09,  

     § 80. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta ”Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun” att 

gälla från och med 2015-05-01 i enlighet med socialnämndens för-

slag, samt 

 

att upphäva gällande riktlinjer 2015-04-30. 

 

________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 40 

Ks § 51    Dnr 11.474 

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 

Socialnämnden har 2015-02-05 föreslagit kommunfullmäktige att 

anta förslag till ”Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd” att 

gälla från och med 2015-05-01, samt föreslagit att gällande riktlin-

jer från 2011 upphävs. 

 

Riktlinjerna omfattar: 

- Syfte med riktlinjerna  

- Mål och inriktning för försörjningsstöd/lagstiftning 

- Försörjningsstöd enligt riksnormen 

- Skäliga kostnader utanför riksnormen 

- Livsföring i övrigt 

- Om att behovet kan tillgodoses på annat sätt 

 

Enligt vård och omsorg är nuvarande riktlinjer i vissa delar inaktu-

ella. 

Ändringarna bedöms inte medföra några större ekonomiska konse-

kvenser. 

 

Förslaget ersätter tidigare riktlinjer beslutade av kommunfullmäk-

tige 2011-10-10, § 150. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta socialnämndens förslag till ”Kommunala riktlinjer för eko-

nomiskt bistånd” att gälla från och med 2015-05-01, samt 

 

att upphäva gällande riktlinjer från och med 2015-04-30. 

 

_______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 41 

Ks § 54 Dnr 15.13 

 

Ändring av revisorernas reglemente 
 

Revisorerna har 2015-01-15 föreslagit kommunfullmäktige att anta 

ändringar i revisorernas reglemente. 

 

Ändringen avser ett förtydligande i § 6 där det i förslaget till nytt 

reglemente står att revisorerna har rätt att yttra sig till och i kom-

munfullmäktige i ärenden som avser och berör revisionen. 

 

Nuvarande revisionsreglemente för Svedala kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2006-12-13, § 152. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta revisionens förslag till ändringar i revisionsreglemente för 

Svedala kommun från och med 2015-04-01, 

 

att upphäva nu gällande revisionsreglemente 2015-03-31. 

 

_________  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 42 

Ks § 59 Dnr 12.461 

 

Antagande av gemensamma riktlinjer för betalnings-

ansvar vid externa placeringar för socialtjänst och 

skola 
 

Utbildningsnämnden har 2015-02-02 beslutat anta och överlämna 

riktlinjer för betalningsansvar vid externa placeringar för social-

tjänst och skola till kommunfullmäktige för kännedom. Riktlinjerna 

ingår i dokumentet ”Samarbetsrutin vid placering av barn och unga 

utanför hemmet – för socialtjänst och skola. Dokumentet har utar-

betats gemensamt mellan vård och omsorg och utbildning. 

 

Socialnämnden har 2015-02-05 beslutat anta och överlämna riktlin-

jer för betalningsansvar vid externa placeringar för socialtjänst och 

skola till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-05-12, § 67 gett socialnämnden och 

utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt framta gemensamma 

riktlinjer för betalningsansvar vid externa placeringar. De målgrup-

per som är mest berörda av gemensamt betalningsansvar är externa 

skolplaceringar, placeringar enligt socialtjänstlagen (2001:453 

SoL) och lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktions-

hindrade LSS. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen till protokollet och överlämna ärendet till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

__________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

_________ 
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Kf § 43 

Ks § 67 Dnr 15.2 

 

Val till samordningsförbundet Nils i Svedala och 

Skurup för samverkan inom rehabiliteringsområdet 
 

Kommunen ingår i förbundet tillsammans med Region Skåne, För-

säkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till ledamot i förbundsstyrelsen fr o m 2015-04-01 till och med 

2019-03-31 utse: 

Gunilla Nordgren, M, Skabersjö stationsväg 121-21, 233 92 Sve-

dala 

 

att till ersättare i förbundsstyrelsen fr o m 2015-04-01 till och med 

2019-03-31 utse:  

Geir Hansen, S, Prelatgatan 4 D, 233 39 Svedala 

 

att till revisor i samordningsförbundet fr o m 2015-04-01  till och 

med 2019-03-31 utse:  

Hans Mårtensson, M, Rönnebjersgatan 32, 233 38 Svedala 

 

att till ordförande i förbundsstyrelsen fr o m 2015-04-01 till och 

med 2019-03-31 föreslå  

Gunilla Nordgren, M, Skabersjö stationsväg 121-21, 233 92 Sve-

dala 

 

__________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 44 Dnr 15.52 

 

Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykel-

tunnel under Malmövägen i Bara 
 

Margareta Nilsson, Hasselgatan 12, 233 64 Bara, har i medborgar-

förslag föreslagit att kommunen ska bygga en gång- och cykeltun-

nel under Malmövägen i Bara från Spångholmsvägen till Spång-

holmsområdet. 

 

I detaljplanen för Värby 61:15 mfl Bara Centrum finns en gång-och 

cykelvägstunnel planerad under Malmövägen i läget direkt söderut 

från Rödluvans förskola. I exploateringsavtalet med Peab regleras 

att det är företaget som ska bygga ut och bekosta gc-tunneln. Något 

bidrag från Trafikverket erhålls inte för denna gc-tunnel. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att översända medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

 

________    
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 45 Dnr 15.56 

 

Medborgarförslag om klippning av grönytor i kom-

munens tätorter 
 

Daniel Pamp, Konvaljgatan 1, 233 37 Svedala har i medborgarför-

slag föreslagit att kommunen ska utarbeta en plan i samråd med 

kommunens samfälligheter kring hur kommunen bäst kan ta över 

ansvaret när det gäller klippning av gräsytor under 2015-2016. 

 

Daniel Pamp redovisar sitt medborgarförslag vid sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige har 2009-02-11 besvarat ett liknande medbor-

garförslag och då avslagit detta med hänvisning till att inrättandet 

av gemensamhetsanläggningar med ansvar för bl a gator och belys-

ning är juridiskt giltiga, att de har inrättats enligt träffat exploate-

ringsavtal samt att köparna varit informerade om att gemensam-

hetsanläggning finns. I medborgarförslaget föreslogs att kommunen 

skulle överta ansvar för och underhåll av samtliga gator och vägar 

med belysning inom detaljplanelagt område. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

 

_________    
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-03-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 46 Dnr 15.64 

 

Medborgarförslag om att anlägga en grusad gångväg 

längs med Malmövägen i Bara samt markering av 

övergångsställe vid busshållplats  
 

Kjell Borgström, Malmövägen 545, 233 64 Bara, har i medborgar-

förslag föreslagit att kommunen ska låta anlägga en grusad gång-

väg längs med Malmövägen i Bara och att kommunen ska ordna ett 

övergångsställe vid busshållsplatsen vid Spångholmsvägen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att översända medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

 

________   
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-03-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 47 Dnr 15.2 

 

Val  
 

Eddie Olsson, SD, har i skrivelse 2015-02-16 avsagt sig upp-

draget som ersättare i utbildningsnämnden. 

 

Johanna Ersborg, MP, har i skrivelse avsagt sig uppdraget 

som ledamot i bygg- och miljönämnden. 

 

Valberedningen framlägger förslag till val vid sammanträdet. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Eddie Olsson, SD, och Johanna Ersborg, MP, be-

gärt entledigande, samt  

 

att förrätta följande val: 

 
ersättare i utbildningsnämnden 2015-2018 efter Eddie Olsson, 

SD. 

 
Caroline Andrén, SD, Spångholmsgatan 9, 233 61 Bara. 

 

ledamot i bygg- och miljönämnden tom 2018 efter Johanna 

Ersborg, MP 

 

Elin Westerberg, MP, Hyllevägen 2, 233 76 Klågerup. 

_____   
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-03-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 48 Dnr 15.90 

 

Medborgarförslag om att bygga temalekplats i Bara 
 

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

förslag föreslagit att kommunen ska ta intryck av Malmö stad och 

bygga temalekplatser i Bara. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

 

_________ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-03-11 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 49 Dnr 15.95 

 

Motion om att ändra annonseringen inför kommun-

fullmäktiges möten 
 

Ingrid Pedersen, SD, har i motion föreslagit att kommunen inför 

mötena i kommunfullmäktige ska annonsera i Lokaltidningen istäl-

let för Skånska Dagbladet och Sydsvenskan då kostnaden blir 

mindre. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11, § 34, behandlat frågan om 

annonsering av sina sammanträden och beslöt  

 

att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium, samt 

 

att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 

tillsvidare skall göras i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dag-

bladet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att notera att frågan redan är under behandling enligt kommunfull-

mäktiges beslut 2015-02-11, § 34, samt 

 

att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för be-

redning. 

 

________ 
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