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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 Johansson S Torbjörn Sköld 

S Leif Göthed M Dan Nilsson 

M Anne Jönsson MP Per Fridberg 

SD Henrik Corneliussen C Eva Magnusson 

FP Anette Jelvemark Nordqvist S Geir Hansen 

BP Birgitta Delring M Ulf Lennerling 

S Lise-Lott Gsaxner § 70-78, 88, 90 SD Lars Dahmström  

S Valentin Jovanovic, § 79-87, 89 V Jörgen Persson, § 70-75, 88, 90 

M Per Mattsson V Gustaf Törnqvist, § 76-87, 89 

C Ingegerd Eriksson S Christer Jönsson 

SD Ingrid Pedersen M Reino Lindberg 

S Björn Jönsson SD Hasse Bengtsson 

M Sverker Nordgren S Anders Gsaxner 

S Heléne Hardenstedt M Ewa Lennerling 

M Joakim Andersson FP Sebastian Svärdenbrandt 

MP Lars Lundgren SD Bengt Jönsson 

SD Sven Beckman   

S Charlotte Persson   

M  Patrik Kosowski   

FP Per-Olof Lindgren   

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän)   

S Valentin Jovanovic, § 70-78, 88, 90 FP Christer Åkesson 

S Karl-Erik Evgård SD Ulf Löfgren 

V Gustaf Törnqvist, § 70-75, 88, 90 SD Peter Nordström 

BP Bo Becking  Bengt Nilsson, kanslichef 

M Jan Holmerup   

M Anne Jönsson   

 

 

 

 
S Socialdemokraterna BP Barapartiet 

M Moderata samlingspartiet C Centerpartiet  

SD Sverigedemokraterna V Vänsterpartiet 

FP Folkpartiet   

MP Miljöpartiet 
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Kf § 70 Dnr 15.158 

 

Godkännande av bokslut för 2014 samt beviljande av 

ansvarsfrihet för 2014 

 
Kommunstyrelsen har 2015-03-23 överlämnat bokslutet för 2014 

till revisorerna. 

 

Revisorerna har i skrivelse 2015-04-03 överlämnat revisionsberät-

telse för 2014 samt rapporter avseende granskning av årsredovis-

ning 2014 med bilaga revisionernas redogörelse för räkenskapsåret 

2014. 

 

Till dagens sammanträde har utöver ovannämnda handlingar även 

årsredovisningen för Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploate-

rings AB och Sturupsaxelns Exploateringsbolag AB utsänts. 

 

Revisionen har granskat kommunens styrelses, nämnders och full-

mäktigeberedningars verksamhet och genom utsedda lekmannare-

visorer i Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploaterings AB och 

Sturupsaxelns Exploateringsbolag AB även verksamheten i dessa 

företag under 2014. 

 

Revisionen föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen, nämnderna 

och kommunfullmäktigeberedningarna samt enskilda ledamöter i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2014 samt tillstyrker också 

att kommunens årsredovisning godkänns.  

 

Revisionens ordförande Tom Stenkvist, S, redovisar revisionens revis-

ionsberättelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja styrelsen, nämnderna och kommunfullmäktigebered-

ningarna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet 

för 2014, samt 

 

att godkänna årsredovisningen för 2014. 

 

_________   
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Kf § 71 

Ks § 106 Dnr 14.722 

 

Svar på medborgarförslag om att det ska erbjudas smör 

och standardmjölk till alla skolbarn i kommunen 
 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Sofie Nelson, Klörupsvägen 

175, 233 93 Svedala med förslag att kommunen ska erbjuda alla skol-

barn smör och standardmjölk som alternativ till lättprodukterna. 

 

Teknisk nämnd har 2015-04-07 förslagit att medborgarförslaget avslås 

med hänvisning till att kommunen följer Livsmedelsverket rekom-

mendationer och kommunens nyligen antagna kostpolicy. 

 

Kostchefen har i skrivelse 2015-03-10 till teknisk nämnd föreslagit att 

medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till att Svedala kom-

mun följer Livsmedelsverkets rekommendationer, som i sin tur bygger 

på Nordiska näringsrekommendationerna och Svedala kommuns nyli-

gen antagna kostpolicy. 

 

Kostchefen och kostsakkunnig Birgit Josefsson redogör för ärendet 

vid sammanträdet. Birgit Josefsson är utbildare för kostpersonal mm 

vid skolor, för lärare i kostfrågor vid universitet mm. Av redovisning-

en framgår att enkelomättat och fleromättat fett anses positivt för 

folkhälsan. 

 

Kostchefen uppger att merkostnaden för att erbjuda alternativ med 

smör, standardmjölk eller mellanmjölk uppgår till ca 150-200 tkr/år 

 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar bifall till nedanstående beslutsförslag 

som innebär att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendat-

ioner ” Bra mat i skola och förskola” om näringsriktig mat i skolan 

och kommunens nyligen antagna kostpolicy. 

 

Ingrid Pedersen, SD, yrkar bifall till medborgarförslaget. Hon yrkar att 

merkostnaden skall tas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 

behov. 

 

Anette Jelvemark Nordquist, FP, yrkar med instämmande från Sara 

Anderssons, C, och Lars Lundgren, MP, att barnen/eleverna ska kunna 

välja mellan smöralternativ/lättmargarin och mellanmjölk/lättmjölk 

till skolmål- 
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Forts  

Kf § 71 

 

tiderna. Hon yrkar att den eventuella merkostnaden skall tas ur kom-

munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 

 

Ordförande framställer proposition på föreliggande förslag om att 

medborgarförslaget ska vara besvarat med hänvisning till vad teknisk 

nämnd framfört, nämligen att kommunen följer Livsmedelsverkets re-

kommendationer ” Bra mat i skola och förskola” om näringsriktig mat 

i skolan och kommunens nyligen antagna kostpolicy kontra Ingrid Pe-

dersens yrkande och kontra Anette Jelvemark Nordquists yrkande , 

och finner att kommunstyrelsen  föreslagit enligt föreliggande förslag, 

men votering begärs då. 

 

För erhållande av kontraproposition framställer ordföranden proposit-

ion på bifall till Ingrid Pedersens yrkande kontra Anette Jelvemark 

Nordquists yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat att uppta 

Anette Jelvemark Nordquists yrkande som motförslag i voteringen. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla liggande förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej 

har kommunstyrelsen föreslagit enligt Anette Jelvemark Nordquists 

yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 4 ja, 3 nej och 4 som avstår.  

För ja-propositionen röstar: Ambjörn Hardenstedt, S, Hellen Boij-

Ljungdell, S, Björn Jönsson, S, och Linda Allansson Wester, M. 

 

För nej-propositionen röstar: Anette Jelvemark Nordquist, FP, Sara 

Andersson, C, och Lars Lundgren, MP. 

 

Avstår att rösta: Per Mattsson, M, Sverker Nordgren, M, Ingrid Peder-

sen, SD, och Patrik Persson, SD. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget ska vara besvarat med hänvisning till vad tek-

nisk nämnd framfört, nämligen att kommunen följer Livsmedelsver-

kets rekommendationer ” Bra mat i skola och förskola” om näringsrik-

tig mat i skolan och kommunens nyligen antagna kostpolicy. 

___________ 
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Kf § 71 

 

Anette Jelvemark Nordquist, FP, yrkar med instämmande av Ingegerd 

Eriksson, C, Eva Magnusson, C och Birgitta Delring, BP, att bar-

nen/eleverna ska kunna välja mellan smöralternativ/lättmargarin och 

mellanmjölk/lättmjölk till skolmåltiderna. Hon yrkar att den eventu-

ella merkostnaden skall tas ur kommunfullmäktiges anslag för oförut-

sedda behov. 

 

Sven Beckman, SD, yrkar bifall till medborgarförslaget och avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Jörgen Persson, V, yrkar bifall till medborgarförslaget och att stan-

dardmjölk skall vara ekologisk helmjölk och ekologiskt smör och ingå 

i den procentuella kvoten för ekologisk mat i skolan. 

 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Linda Allansson Wester, M, yrkar avslag på Jörgen Persons yrkande 

om ekologisk helmjölk och ekologiskt smör. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 

förslag, Anette Jelvemark Nordquists och Sven Beckmans yrkande, 

och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 

förslag, men votering begärs då. 

 

För erhållande av kontraproposition framställer ordföranden proposit-

ion på bifall till Sven Beckmans yrkande kontra Anette Jelvemark 

Nordquists yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutat att 

uppta Anette Jelvemark Nordquists yrkande som motförslag i vote-

ringen. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla liggande förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej 

har kommunfullmäktige beslutat enligt Anette Jelvemark Nordquists 

yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 14 ja, 28 nej och 2 som avstår. Omröst-

ningen framgår av kolumn 1, medborgarförslag, i voteringsbilaga till-

hörande detta protokoll. 
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Forts  

Kf § 71 

 

 

Ordförande framställer proposition på bifall kontra avslag på Jörgen 

Perssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 

Jörgen Perssons yrkande, men votering begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla Jörgen Persons förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vin-

ner nej har kommunfullmäktige avslagit Jörgens Perssons yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 20 ja ,23 nej och 1 som avstår. Omröst-

ningen framgår av kolumn 2, medborgarförslag, i voteringsbilaga till-

hörande detta protokoll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att barnen/eleverna ska kunna välja mellan smöralternativ/lättmargarin 

och mellanmjölk/lättmjölk till skolmåltiderna, och att medborgarför-

laget härmed ska vara besvarat, samt 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med begäran om anslag 

för kostnadsökningen. 

_________ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 72 

Ks § 117 Dnr 15.42 

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska göra 

en utvärdering av bytet av gatlampor 
 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Ann-Margreth Albin, Aralia-

gränd 1, 233 60 Bara med förslag att kommunen ska göra en utvärde-

ring av bytet av gatlampor.  

 

Teknisk nämnd har 2015-04-07 förslagit att medborgarförslaget ska 

anses som besvarat med hänvisning till tf gatu- och parkchefens skri-

velse där det framförs att man redan kan se att energiförbrukningen 

sjunkit, att detta har gett en besparing på nästan 300 000 kr, samt att 

utvärderingar görs av gatuenheten tillsammans med kommunens ent-

reprenör Infratek. 

 

Kommunstyrelsen har 2015-03-23 fått en information om utbytet av 

gatubelysningen under 2014-2015. Miljö och teknik redovisade därvid 

frågan i skrivelse 2015-03-06. Till skrivelsen fanns en minnesanteck-

ning från möte 2015-03-03 om utbytet av gatubelysning med bl.a. per-

soner som haft synpunkter i massmedia på kommunens utbyte av ga-

tubelysningen. Av minnesanteckningen framgår att gruppen anser att 

när hela projektet är klart och problemområden åtgärdade, är det grup-

pens övertygelse att Svedala kommun fått en mycket god och prisvärd 

gatubelysning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till vad 

teknisk nämnd framfört, nämligen att man redan kan se att energiför-

brukningen sjunkit, att detta har gett en besparing på nästan 300 000 

kr, samt att utvärderingar av bytet av gatlampor görs av gatuenheten 

tillsammans med kommunens entreprenör Infratek. 

____________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 73 

Ks § 118 Dnr 15.52 

 

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och 

cykeltunnel under Malmövägen i Bara 

 
Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Margareta Nilsson, Hasselgatan 

12, 233 64 Bara, med förslag att kommunen ska bygga en gång- och 

cykeltunnel under Malmövägen i Bara, väg 841, från Spångholmsvä-

gen till Spångholmsområdet. 

 

Teknisk nämnd har 2015-04-07 föreslagit att medborgarförslaget är 

besvarat med hänvisning till exploateringsavtalet med Peab och före-

slagit att det tas upp förhandlingar med Peab om att tidigarelägga 

bygget av gång- och cykeltunneln. 

 

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 bi-

drag från Trafikverket erhålls inte för denna gc-tunnel. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra åt ex-

ploateringsenheten att uppta förhandlingar med Peab om ett tidigare-

läggande av byggandet av gång- och cykeltunnel under väg 841. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med hänvisning till vad 

teknisk nämnd framfört, nämligen att i exploateringsavtal med Peab 

regleras att det är företaget som ska bygga ut och bekosta gång- och 

cykeltunneln under Malmövägen i Bara,väg 841, samt 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att uppta förhandlingar med Peab om 

att tidigarelägga byggandet av gång- och cykeltunneln under väg 841.  

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 74 

Ks § 119 Dnr 2015.56 

 

Svar på medborgarförslag om klippning av grönytor i 

kommunens tätorter inom samfälligheter 
 

Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Daniel Pamp, Konvaljgatan 1, 

233 37 Svedala med förslag att kommunen ska utarbeta en plan i sam-

råd med kommunens samfälligheter kring hur kommunen bäst kan ta 

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

 

Teknisk nämnd har 2015-04-07 föreslagit att medborgarförslaget av-

slås med hänvisning till att inrättandet av gemensamhetsanläggningar 

med ansvar för bl a gator och belysning är juridiskt giltiga, att de har 

inrättats enligt träffade exploateringsavtal samt att köparna varit in-

formerade om att gemensamhetsanläggningar finns och att kommunen 

inte ska konkurrera med privat verksamhet. 

 

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

förslag och då avslagit detta med hänvisning till att inrättandet av ge-

mensamhetsanläggningar med ansvar för bl a gator och belysning är 

juridiskt giltiga, att de har inrättats enligt träffat exploateringsavtal 

samt att köparna varit informerade om att gemensamhetsanläggning 

finns. I medborgarförslaget föreslogs att kommunen skulle överta an-

svar för och underhåll av samtliga gator och vägar med belysning 

inom detaljplanelagt område. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till ti-

digare beslut om inrättandet av gemensamhetsanläggningar med an-

svar för bl a gator och belysning är juridiskt giltiga, att de har inrättats 

enligt träffade exploateringsavtal samt att köparna varit informerade 

om att gemensamhetsanläggningar finns och att kommunen inte ska 

konkurrera med privat verksamhet. 

_________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 75 

Ks § 120 Dnr 15.90 

 

Svar på medborgarförslag om att bygga temalekplats i 

Bara 

 
Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd för beredning 

överlämnat ett medborgarförslag från Ann-Margreth Albin, Aralia-

gränd 1, 233 60 Bara med förslag att kommunen ska bygga tema-

lekplatser i Bara.  

 

Teknisk nämnd har i yttrande 2015-04-07 föreslagit att medborgarför-

slaget bifalls. Nämnden har uppdragit åt miljö och teknik att ta fram 

kostnad för föreslagen temalekplats som kan läggas in i förslaget i 

budget. 

 

Kommunfullmäktige har 2013-09-09, §102,  godkänt ett förslag till 

lekplatsplan, och att anslag för genomförande  av lekplatsplanen får  

blir föremål för prövning i samband med av upprättande av budget för 

respektive år. 

 

Enligt teknisk nämnd finns i lekplatsplanen medtaget en temalekplats 

vid dubbeldammarna i Bara. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget ska vara bifallet med hänvisning till teknisk 

nämnds beslut om att i lekplatsplanen finns en temalekplats planerad 

vid dubbeldammarna i Bara, och att teknisk nämnd kommer att ta 

fram kostnad för lekplatsen och att uppta det ärendet i sitt förslag till 

budget, dock ska frågan bli föremål för sedvanlig prövning vid fram-

läggande av förslag till budget till kommunfullmäktige. 

__________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 76 

Ks § 132 Dnr 15.95 

 

Svar på motion om att ändra annonseringen av kom-

munfullmäktiges sammanträde 

 
Kommunfullmäktige har 2015-03-11 överlämnat en motion till kom-

munfullmäktiges presidium för beredning från Ingrid Pedersen, SD 

med föreslag att kommunen inför mötena i kommunfullmäktige ska 

annonsera i Lokaltidningen istället för i Skånska Dagbladet och Syd-

svenskan då kostnaden för annonsering blir lägre i Lokaltidningen. 

 

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

nonsering av sina sammanträden 2015-2018 och beslöt att återremit-

tera ärendet till kommunfullmäktiges presidium, samt att annonsering 

av kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 tillsvidare skall 

göras i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. 

 

Kanslienheten har efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande 

och vice ordförande föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden 

ska kungöras i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet enligt 

förslag från kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande och 

att därmed avslå motionen. 

 

Kanslienheten har i skrivelse redogjort för gällande regler i kommu-

nallagen och arbetsordningen om annonsering av kommunfullmäkti-

ges sammanträden, kostnader för annonseringen, samt redovisat upp-

gifter om hushållstäckning och aven redovisat olika alternativ till an-

nonsering av kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har att efter ta-

git del av utredningen förordat att kungörelse om kommunfullmäkti-

ges sammanträde skall ske som idag, dvs i Sydsvenska Dagbladet och 

Skånska Dagbladet. 

 

Ingrid Pedersen, SD, yrkar att annonsering av kommunfullmäktigs 

sammanträde endast ska ske i Lokaltidning. 

 

Ordförande framställer proposition på bifall till förslaget om att kom-

munfullmäktiges sammanträde ska kungöras i Sydsvenska Dagbladet 

och Skånska Dagbladet enligt förslag från kommunfullmäktiges ordfö-

rande och vice ordförande kontra avslag på Ingrid Perdersens yrkande,  
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Forts 

Kf § 76 

 

och finner att kommunstyrelsen har beslutat föreslå enligt förslaget 

från kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunfullmäktiges sammanträde ska kungöras i Sydsvenska 

Dagbladet och Skånska Dagbladet enligt förslag från kommunfull-

mäktiges ordförande och vice ordförande, samt  

 

att därmed avslå motionen. 

________ 

 
Ingrid Pedersen, SD, och Birgitta Delring, BP yrkar bifall till motion-

en. 

 

Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 

förslag kontra Ingrid Pedersens, och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, men votering begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. 

Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Ingrid Pedersens 

yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 30 ja, 12 nej och 2 som avstår. Omröst-

ningen framgår av kolumn 3, annonsering, i voteringsbilaga tillhö-

rande detta protokoll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunfullmäktiges sammanträde ska kungöras 2015-2018 i Syd-

svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet enligt förslag från kom-

munfullmäktiges ordförande och vice ordförande, samt  

 

att därmed avslå motionen. 

_______ 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 77 

Ks § 104 Dnr 14.285 

 

Investeringsbudget för utbyggnad av allmän platsmark 

och kvartersmark för ny skola och konstgräsplaner 

inom FSI-projekt 

 
Miljö och teknik har i skrivelse 2015-04-02 föreslagit att det avsätts 

60 mkr till FSI-projektet för grovterrassering av kvartersmark samt 

anläggning av allmän platsmark, va och infrastruktur för skola och 2 st 

konstgräsfotbollsplaner fördelat med 8 mkr i 2015 års investerings-

budget, 12 mkr i 2017 års investeringsplan och 20 mkr i 2018 års in-

vesteringsplan. I belopp ingår inte utbyggnad av huvudgata i södra de-

len av FSI-området. Vidare föreslås att om huvudgata i södra delen 

området skall anläggas som en del i projektet, det tillförs ytterligare 9 

mkr i 2017 års investeringsbudget, samt att det tillför ytterligare 10 

mkr i 2018 års investeringsplan för anläggande av byggbar tomt inkl. 

va för ny idrottshall. 

 

I skrivelsen redovisas att entreprenadutgiften för anläggande av all-

män platsmark, va, infrastruktur, ge-nät genom området, cirkulat-

ionsplats och infart, parkeringsområde, huvudgata i söder , gatube-

lysning, grovterrasserad skoltomt, terrasserad mark för idrottsområde, 

2 st. konstgräsplaner med idrottsbelysning och läktare, bygg- och 

projektledning uppgår till 57,5 mkr, om huvudgatan i söder inte byggs 

ut. Härtill kommer utgifter för detaljplanearbete, förstudier, förpro-

jektering och fastighetsbildning med 2,5 mkr. Utgifter för markköp 

finns inte med i kalkylerna. Va-enhetens andel i kalkylerna utgör ca 

3,5 mkr (va-anläggning samt 50 % av dagvattendammarna).  

 

Enligt skrivelsen bygger fördelningen av investeringsmedlen för detta 

fleråriga projekt på den tidplan för projektet som den 2015-02-23 har 

beslutats av den politiska styrgruppen och som innebär leverans av 

färdig skola hösten 2018 förutsatt inga överklaganden av detaljplan 

eller entreprenadupphandling samt inga stopp i pågående markför-

handlingar. Projektet drivs dock enligt en ambition att om möjligt 

klara ännu tidigare leverans av färdig skola vilket innebär att markar-

betena för ny skoltomt behöver utföras under sista kvartalet 2015 

förutsatt att detaljplan finns framme, alternativt marklov för skoltom-

ten. De 8 mkr som föreslås tillfört innevarande års investeringsbudget 

inrymmer en sådan forcerad anläggningsstart av skoltomten. 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Forts  

Kf § 77 

 

Det antecknas att SVEDAB kommer att uppföra skolbyggnaden och id-

rottshallen. Avsikten är att bolaget skall erlägga exploateringsersättning 

och köpeskilling samt anslutningsavgift för vatten och avlopp till kom-

munen. 

 

Förslaget till investeringsbudget har behandlats av styrgruppen för FSI-

projektet 2015-04-13. 

 

Samråd har skett med ekonomichefen om anslagsanvisning. Ekonomi-

chefen har därvid framfört att det bör utredas hur projektet ska finansie-

ras vilket kommer att innebära ökad lånefinansiering. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-24 bemyndigat kommunstyrelsen att 

uppta lån på 25 mkr för 2015 inklusive va-enheten. 

 

 Teknisk chef redogör för ärendet vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt ekonomienheten att utreda och återkomma med förslag 

på finansiering av projektet, vilket innebär ökad lånefinansiering. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anvisa 60 mkr till FSl-projektet för grovterrassering av kvarters-

mark samt anläggande av allmän platsmark, va och infrastruktur för 

skola och 2 st. konstgräsfotbollsplaner fördelat med 8 mkr i 2015 års 

investeringsbudget, 12 mkr i  2016 års invester ingsplan,20 mkr i 

2017 års investeringsplan och 20 mkr i  2018 års investerings-

plan, 

 

att huvudgata i södra delen av området inte ska byggas ut för när-

varande, men att särskild ställning härtill ska tas senare,  

 

att notera att utöver ovanstående investeringsanslag tillkommer 

kostnad för markköp, samt  

 

att tillföra ytterligare 10 mkr i 2018 års investeringsplan för an-

läggande av byggbar tomt inkl. va för ny idrottshall. 

________ 
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Forts  

Ks § 77 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 78 

Ks § 113 Dnr 15.167 

 

Hyresavgift för kommunens kultur- och fritidslokaler 

och anläggningar gällande föreningar, privatpersoner 

och andra 

 
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-04-08 framlagt förslag till nya 

hyresavgifter för kommunens- kultur och fritidslokaler och anlägg-

ningar gällande föreningar, privatpersoner och andra. 

 

Hyresnivåerna omfattar också samlingslokaler. 

 

Enligt fritidschefen får förslaget inte några större ekonomiska effekter. 

Det bidrar till att täcka dagens underskott för lokalkostnader. För för-

eningarna, som är den största delen, blir kommunens intäkt i princip 

oförändrad. Det blir gratis för verksamhet för barn, unga och äldre 

medan avgifterna höjs för övriga. Detta för att prioritera de två första 

grupperna i enlighet med tidigare politiska beslut. Vad gäller övriga 

hyresgäster beräknas höjningen innebära att det täcker kostnader för 

städ, vaktmästare och övrig drift. 

 

Gällande hyresnormer för samlingslokaler och idrottsanläggningar har 

antagits av kommunfullmäktige efter viss ändring 2008-09-10, § 93. 

 

Synpunkter på förslaget har inhämtats från pensionärsrådet, samt för-

eningsrådet i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta framlagt förslag till hyresavgift för kommunens kultur- och 

fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, privatpersoner 

och andra, att gälla from 2015-06-01, samt 

 

att upphäva gällande hyresnorm för samlingslokaler och idrottsan-

läggningar 2015-05-31. 

_______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 79 

Ks § 114 Dnr 15.168 

 

Entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara 

 
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-04-08 framlagt förslag till ny en-

tréavgift på frilufsbaden att gälla from 2015, förslag till ny hantering 

av entréavgifterna att gälla from 2016, samt förslag om att från 2016 

erbjuda kommunens samtliga föreningar möjlighet att bedriva kiosk-

verksamhet vid friluftsbaden. 

 

Förslaget om ny hantering av entréavgifterna innebär att kommunen 

from 2016 tar hand om hanteringen av entréavgifterna. 

 

Gällande entréavgifter är antagna av kommunfullmäktige efter viss 

ändring 2013-01-14, § 10. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 154 uppdragit åt kultur- och 

fritidsnämnden att utreda konsekvenserna avseende inkomstbortfall, 

kostnader, effekter för föreningslivet om avgiftsfria entréer till kom-

munens badanläggningar införs. 

 

Till kultur- och fritidsnämndens sammanträde har förelegat en utvär-

dering av entréavgifterna samt hantering av dessa vid friluftsbaden i 

kommunen. 

 

Svedala tennisklubb, Svedala volley, samt Bara GIF har lämnat syn-

punkter på förslaget om hantering av entréavgifterna. 

 

Hellen Boij-Ljungdell, S, yrkar avslag på förslaget till nya entréavgif-

ter, att avgiften för 2015 skall vara oförändrad, och i övrigt bifall till 

förslaget. 

 

Therese Wallin, MP, yrkar bifall till Hellen Boij-Ljungdells yrkande. 

 

Ordföranden yrkar bifall till nedanstående beslutsförslag. 

 

Ordförande framställer proposition på bifall till föreliggande förslag 

från kultur och fritidsnämnden kontra avslag på Hellen Boij-

Ljungdells yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt fö-

religgande förslag, men votering begärs då. 
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Forts 

Kf § 79 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla kultur och fritidsnämnden förslag röstar ja. Den det ej vill rös-

tar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt Hellen Boij-

Ljungdells yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 7 ja och 4 nej.  

 

För ja-propositionen röstar: Per Mattsson, M, Sverker Nordgren, M, 

Anette Jelvermark Nordquist, FP, Sara Andersson, C, Ingrid Pedersen, 

SD, Patrik Persson, SD, och Linda Allansson Wester, M. 

 

För nej-propositionen röstar: Ambjörn Hardenstedt, S, Björn Jönsson, 

S, Hellen Boij-Ljungdell, S, Therese Wallin, MP. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslaget till nya entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och 

Bara, att gälla from 2015-06-01,  

 

att upphäva gällande entréavgifter 2015-05-31, 

 

att anta förslag till hantering av entréavgifter att gälla from 2016,  

 

att från 2016 erbjuda kommunens samtliga föreningar möjligheter att 

bedriva kioskverksamhet vid frilufsbaden, samt 

 

att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 2014-11-24, § 154 i ären-

det har utförts och godkänna företagen utredning i ärendet. 

_____ 

 

Birgitta Delring och Carin Falck, båda BP, Dan Nilsson och Daniel 

Pedersen, båda M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Hellen Boij-Ljungdell, S, yrkar avslag på förslaget till nya entréavgif-

ter, att avgiften för 2015 skall vara oförändrad, och i övrigt bifall till 

förslaget. Hon yrkar att om förslaget bifalls ska underskottet täckas av 

kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 

 

Ordförande framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 

förslag kontra avslag på Hellen Boij-Ljungdells yrkande, och finner  
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Forts 

Kf § 79 

 

att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, men 

votering begärs då. 

 

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill 

bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. 

Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Hellen Boij-

Ljungdells yrkande. 

 

Omröstningen ger till resultat 28 ja och 16 nej. Omröstningen framgår 

av kolumn 4, benämnd entréavgifter, i voteringsbilaga tillhörande 

detta protokoll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 

 

Samtliga ledamöter från, S, MP och V som deltagit i avgörandet av 

ärendet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 
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Kf § 80 

Ks § 115 Dnr 15.62 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2018 - bostadspo-

litiska mål 

 
Kanslienheten har framlagt förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 

2015-2018, bostadspolitiska mål. 

 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 

kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar 

för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 

ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och ge-

nomförs.  

 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2011-2014 har godkänts av kom-

munfullmäktige 2011-04-11, § 61. Riktlinjer ska behandlas av kom-

munfullmäktige en gång under mandatperioden enligt lagstiftningen. 

 

Kommunstyrelsen har 2015-02-23, § 45, godkänt exploateringspro-

gram för bostäder och industri 2015-2019. Därvid redovisades att för-

slaget till riktlinjer för mandatperioden 2015-2018, vilket ingick i för-

slaget till exploateringsprogram, kommer att behandlas vid senare till-

fälle efter att samråd har skett, enligt lagen om kommunernas bostads-

försörjning, med berörda kommuner och länsstyrelsen.  

 

Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen och har för yttrande 

översänts till länsstyrelsen samt grannkommunerna Malmö, Vellinge, 

Trelleborg, Skurup och Staffanstorp. 

 

Yttrandet i ärendet har inkommit från stadsbyggnadskontoret i 

Malmö, kommunstyrelsen i Trelleborg samt Länsstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna framlagt förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen 

2015-2018, bostadspolitiska mål, att ingå i exploateringsprogram för 

bostäder och industri 2015-2019. 

_______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 81 

Ks § 116 Dnr 15.102 

 

Förslag att införa 8-fraktioners hushållsnära insamling 

av hushållsavfall från och med 2017 
 

Teknisk nämnd har 2015-03-10 beslutat föreslå kommunfullmäktige 

besluta att erbjuda medborgarna 8-fraktioners insamling av hushålls-

avfall som alternativ till nuvarande avfallssystem. 

 

Det framkommer i skrivelse 2014-10-27 från avfallschefen att det år 

2010 infördes obligatorisk utsortering av matavfall i Svedala kom-

mun. Inför denna förändring diskuterades om ytterligare utökning i 

form av 8 avfallsfraktioner skulle införas. Slutligen bestämdes att 

kommunen skulle ta detta i två steg och 2010 börja med matinsamling 

för att senare gå vidare till 8 avfallsfraktioner. En storlek (370-liters) 

på villakärlen införskaffades då för att förbereda för denna hantering. 

 

Kommunens nuvarande avtal vad gäller avfallshantering upphör 2017-

03-31 och det är nu tid att börja förbereda för den kommande upp-

handlingen. 

 

Medborgarmöten har genomförts i Bara 2015-02-16 och i Svedala 

2015-02-17. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att erbjuda medborgarna 8-fraktioners insamling av hushållsavfall som 

alternativ till nuvarande avfallssystem från och med 2017-04-01. 

 

________ 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 82 

Ks § 121 Dnr 15.171 

 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i 

Lilla Svedala, Sjödiken och Skabersjö stationsby 

 
Teknisk nämnd har 2015-04-07 föreslagit att verksamhetsområdet ut-

ökas i Lilla Svedala, Sjödiken och Skabersjö stationsby i enlighet med 

va-enhetens skrivelse och därtill bifogade kartbilagor och i listor an-

givna fastigheter. 

 

Va-chefen har vid samråd framfört att utökningen kommer att öka av-

skrivningar och finansnetto vilket inte helt kompenseras omedelbart 

med intäkter från anläggningsavgifterna för Lilla Svedala. De enstaka 

fastigheterna har utbyggnadsutgift i storlek med anläggningsavgift. 

VA-taxan som antogs 2014 bygger på att intäkter från anläggningsav-

gifterna från exploateringsområdena (närmast Åkerbruket) balanserar, 

vilket kan bli förskjutet i tid. 

 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma 

det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behövs anordnas. 

Med vattentjänster avses vattenförsörjning och avlopp. Av ett beslut 

om en allmän va-anläggningsverksamhetsområde skall det framgå 

vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Lilla Svedala, 

Sjödiken och Skabersjö stationsby i enlighet med förslaget från tek-

nisk nämnd och i enlighet med vad som framgår av kartbilagor och 

listor över fastigheter för nämnda områden tillhörande va-enhetens 

skrivelse 2015-03-23. 

_______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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Kf § 83 

Ks § 123 Dnr 15.156 

 

Uppförande av förskola inom Bara Backar  
 

Utbildningsnämnden har 2015-04-07 föreslagit kommunfullmäktige 

att det byggs en ny förskola med 160 platser inom Bara backar för 

färdigställande till vårterminen 2018. Nämnden har också framlagt 

förslag till lokalprogram för den nya förskolan, daterat 2015-04-08. 

 

Detaljplan för det planerade bostadsområdet Bara Backar pågår och 

antagen detaljplan beräknas föreligga i slutet av 2015. Utbyggnad av 

kommunaltekniskanläggningar är planerad att ske under 2016. Enligt 

exploateringsenheten kan byggande av förskola därefter starta i början 

av 2017, varefter ny förskola kan vara klar kring årsskiftet 2017/2018, 

förutsatt att inget överklagande sker av detaljplan eller markentrepre-

nad. 

 

Kommunstyrelsen har 2015-03-23, § 76, godkänt förslaget till strate-

gisk lokalförsörjningsplan, med inriktning att förskola inom Bara 

backar ska vara färdiga till höstterminen 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt miljö och teknik att bevaka uppsägning av avtal om pa-

viljonger i Bara i anslutning till att planerad förskola tas i bruk. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lokalisera en förskola i Bara till Bara Backar,  

 

att uppdra åt SVEDAB att uppföra förskolan med 160 platser med 

färdigställande till vårterminen 2018, förutsatt att inget överklagande 

sker av detaljplan eller markentreprenad, varvid framtaget lokalpro-

gram daterat 2015-04-08 i princip ska ligga till grund för uppförandet 

av förskolan, 

 

att uppdra åt SVEDAB att snarast redovisa kostnadskalkyl och ut-

formning av förskolan och att kalkylen ska godkännas av kommun-

fullmäktige i särskilt beslut när underlag finns och innan upphandling 

startar, samt 
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forts  

Kf § 83 

 

att uppdra åt SVEDAB at ta fram förslag till hyreskontrakt samt tids-

plan för byggnationen. 

______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 84 

Ks § 124  Dnr 14.463 

 

Beställning av paviljonger till Naverlönnskolan 

 
Utbildningsnämnden har 2015-04-07 hos kommunstyrelsen föreslagit 

att den får avropa två paviljonger till hösten 2015 enligt option samt 

beställa ytterligare en paviljong till hösten 2015. Nämnden har begärt 

kompensation för ökade lokalkostnader på 623 tkr för budgetåret 2015 

enligt redovisad kostnadsberäkning och att hos kommunstyrelsen be-

gära att kompensation för ökade lokalkostnader på 788 tkr beaktas i 

budget 2016 enligt redovisad kostnadsberäkning. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2014, § 148, att ge ordföran-

den, efter samråd med vice ordföranden i uppdrag att godkänna be-

ställning av två paviljonger med option på ytterligare två då erforder-

ligt material såsom driftskostnader och fysisk placering m.m. är redo-

visat samt att ge verksamhet Utbildning i uppdrag att komplettera med 

specificerat behov av utrustning, service m.m. och kostnadsberäkna 

samt kostnadsredovisa det som behövs. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2014, § 206,  

att godkänna förhyrning av två paviljonger vid Naverlönnskolan. 
 

Samråd om anslagsanvisningar har skett med ekonomichefen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna att utbildningsnämnden får avropa två paviljonger till 

Naverlönnskolan till hösten 2015 enligt option samt beställa  ytterli-

gare en paviljong till hösten 2015, samt 

 

att uppdra åt utbildningsnämnden att i sitt förslag till budget för 2016 

uppta beräknade ökade lokalkostnader för ytterligare tre paviljonger 

vid Naverlönnskolan. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anvisa utbildningsnämnden 623 tkr för ökade lokalkostnader för 

2015 för tre nya paviljonger, att utgå ur kommunfullmäktiges anslag 

för oförutsedda behov i 2015 års budget.  

______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Forts  

Kf § 84 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 85 

Ks § 125 Dnr 14.411 

 

Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 samt 

ombudgetering av investeringsprojekt 2015 

 
Ekonomienheten har i skrivelse 2015-03-24 föreslagit att investe-

ringsmedel överförs från 2014 till 2015 med 44.880 tkr av inte utnytt-

jade 56.533 tkr i investeringsbudget för 2014 samtidigt som 2015 års 

investeringar på totalt 73.320 tkr minskas med 27.700 tkr. Den totala 

budgeterade investeringsvolymen för 2015 blir således 90.500 tkr. 

 

Av skrivelsen framgår att av 2014 års investeringsbudget har 39 743 

tkr av 96 276 tkr förbrukats. 

 

Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd samt ut-

bildningsnämnden har framlagt förslag till ombudgetering av investe-

ringsprojekt från 2014 till 2015. Teknisk nämnd har 2015-03-10 även 

framlagt förslag om ombudgetering av investeringsprojekt för 2015 

med 27 700 tkr som avses utgå ur investeringsbudgeten för 2015. 

 

Kommunledningen har i skrivelse 2015-02-02 begärt överföring av 

investeringsmedel till 2015. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att 5.252 tkr förs från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbud-

geten 2015 över enligt begäran från kommunledningen, varav 3.586 

tkr avser fordon till Räddningstjänsten och resterande belopp inventa-

rier samt IT-utveckling, 

 

att 120 tkr förs över från investeringsbudgeten 2014 till investerings-

budgeten 2015 enligt begäran från utbildningsnämnden avseende in-

ventarier för Marbäckskolan, 

 

att 502 tkr förs över från investeringsbudgeten 2014 till investerings-

budgeten 2015 enligt begäran från socialnämnden avseende fär-

digsställande av projektet Gemensamhetslokal Bara, 

 

att 2.271 tkr förs över från investeringsbudgeten 2014 till investe-

ringsbudgeten 2015enligt begäran från kultur- och fritidsnämnden, 

varav 1.400 tkr avser nytt bibliotek, 222 tkr konstinköp och resterande 

belopp diverse utrustning och inventarier, 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

forts 

Kf § 85 

 

att 36.735 tkr förs över från investeringsbudgeten 2014 till investe-

ringsbudgeten 2015 enligt begäran från tekniska nämnden, varav 

13.869 tkr avser pågående projekt på gata/park och 22.866 tkr avser 

Va-anläggningar,  

 

att minska investeringsbudgeten 2015 för tekniska nämnden med 

27.700 tkr varav 8.000 tkr avser bro över Segeå och 19.700 tkr avser 

va-anläggningar, samt 

 

att fastställa den reviderade investeringsbudgeten för 2015 till 90 500 

tkr. 

______ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 86 

Ks § 127 Dnr 15.170 

 

Ändring av kommunbidrag för 2015 

 
Ekonomienheten har i skrivelse 2015-04-08 föreslagit att kommunbi-

dragen ändras från 940 364 tkr till 940 018 tkr enligt av vad som 

framgår av tabell tillhörande skrivelsen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ändra kommunbidraget för 2015 för nämnder och styrelsen från 

940 364 tkr till 940 018 tkr i enlighet med vad som redovisas i eko-

nomienhetens skrivelse. 

________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 87 

Ks § 134 Dnr 15.104 

 

Årsberättelse och revisionsberättelse för Samordnings-

förbundet Nils för 2014 
 

Samordningsförbundet Nils har i skrivelse överlämnat årsberättelse 

och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Nils avseende år 

2014. 

 

Enligt § 26 i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabilite-

ringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 

styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väck-

as. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisningen för 2014, samt 

 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvars-

frihet för 2014. 

_________ 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 88 Dnr 15.199 

 

Medborgarförslag om anslutning till det kommunala va-

nätet utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och avlopp 

 
Nils Silfverschiöld, Klågerup 1, 233 76 Klågerup, har i medborgarför-

slag föreslagit att kommunen bör för att förbättra miljön och höja de 

kommunala va-intäkter, uppmuntra fastighetsägare utanför kommu-

nens verksamhetsområde för va att ansluta sig till det kommunala va-

nätet. När en fastighetsägare utanför kommunens verksamhetsområde 

måste gräva mer än 15 meter till anslutningspunkten, så kvittar kom-

munen fastighetsägarens gräv- och andra projektkostnader upp till 

maximala anslutningsavgiften, framförs det i förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till teknisk nämnd överlämna medborgarförslaget för beredning.  

__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 89 Dnr 15.2 

 

Val 
 

Mattias Schiöth, MP har i skrivelse 2015-05-11 avsagt sig uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Mattias Schiöth begärt entledigande. 

___________ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 
   Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

 

 2015-05-13 

 

 
 

 

Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 90 Dnr 15.197 

 

Medborgarförslag angående rondellen i Bara på 

Malmövägen 

 
Ann-Margreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara har i medborgarför-

slag framfört att rondellen på Malmövägen i Bara bör ges ett bättre ut-

seende. 

 

Medborgarförslaget tar även upp kommunskylt. 

 

Medborgarförslag ska dock bara innehålla ett ärende. Frågan om ron-

dellen syns av textmängden vara huvudförslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till teknisk nämnd överlämna medborgarförslaget för beredning. 

___________  
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