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Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt M  Håkan Mohlin  

M Linda Allansson Wester FP Per-Olof Lindgren 

SD Peter Nordström  SD Peter Andrén 

S Hellen Boij-Ljungdell BP Carin Falck 

M Daniel Pedersen S Ewa Bohlin 

SD Henrik Johansson M Göran Jepsson 

S Leif Göthed SD Ronny Johnsson 

M Jan Holmerup  S Charlotte Persson  

MP Johanna Ersborg M Dan Nilsson  

SD Henrik Corneliusson MP Per Fridberg 

FP Anette Jelvemark Nordqvist C Eva Magnusson 

BP Birgitta Delring S Geir Hansen 

S Lise-Lott Gsaxner M Ulf Lennerling 

M Per Mattsson SD Lars Dahmström 

C Ingegerd Eriksson V Jörgen Persson 

SD Ingrid Pedersen S Christer Jönsson 

S Björn Jönsson M Reino Lindberg 

M Sverker Nordgren SD Hasse Bengtsson 

S Heléne Hardenstedt S Anders Gsaxner 

M Joakim Andersson M Ewa Lennerling 

MP Lars Lundgren FP Sebastian Svärdenbrandt 

SD Sven Beckman   

S Göran Malmberg    

Övriga närvarande (ersättare och tjänsteman) 

Parti Namn Parti Namn 

S Valentin Jovanovic BP Bo Becking 

S Karl-Erik Evgård V Gustaf Törnqvist 

M Lars Nordberg   

M Anne Jönsson Tjänsteman Namn 

FP Christer Åkesson Kanslichef Bengt Nilsson 

    

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

FP Folkpartiet V Vänsterpartiet 
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Kf § 147 Dnr Ks 15.86 

 

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. 

__________ 

Det antecknas att revisionsrapporten kommer att behandlas av revisorerna 2015-10-15. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att behandla delårsrapporten vid nästa sammanträde då revisorernas rapport föreligger. 

_________ 

Revisionen har 2015-10-15 för sin del godkänt delårsrapporten. 

 

Revisionens ordförande Tom Stenkvist, S, redogör vid kommunfullmäktiges sammanträde för 

delårsrapporten. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsrapporten per 2015-08-31 för kommunen. 

_________ 
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Kf § 148  

Ks § 253  Dnr Ks 14.542 

Svar på motion om miljöförbättrande åtgärder i och kring 
Segeå genom Svedala centrum 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08, § 118, överlämnat en motion om miljöförbättrande 

åtgärder i och kring Segeå genom Svedala centrum från Björn Jönsson, S, och Lars Owe 

Edberg, S, till Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt för beredning.  

I motionen föreslås 

 att Segeån genom Svedala centrum får en rejäl upprustning av miljön, 

 att arbetet sker i samarbete med Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd, samt 

 att satsning sker i samarbete med Arbetsförmedlingen.  

Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt beslutade 2014-12-17 § 108 föreslå fullmäktige 

bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26 § 21 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att, i 

samråd med teknisk nämnd, utreda omfattningen av en upprustning av Segeå genom Svedala 

centrum, kostnaderna härför samt möjligheten att finansiera viss del av kostnaderna som ett 

arbetsmarknadsprojekt, samt att ta ställning till motionen när utredningen från bygg- och 

miljönämnden föreligger.  

En del av projektet har påbörjats och det är uppröjning av vegetationen vid Segeå och det 

sker genom arbetsmarknadsprojektet JobbiFokus.  

Bygg- och miljönämnden har sedan 2015-02-01 ansvar för vattenmiljöfrågorna, Segeå-

projektet samt vattenråden enligt Bygg- och miljönämndens reglemente. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2015-09-17 § 99, dels att godta föreliggande utredning 

och föreslår att utredningen tas upp i kommunstyrelsen för beslut, dels att markinlösen för 

kantavplaning för tvåstegsdiken inberäknas i projektbudgeten.  

I utredningen belyses att för att möjliggöra en kantavplaning krävs en utredning av de rättsliga 

förutsättningarna kring dikningsföretaget som fastställdes 1901. Så länge inga förändringar 

görs i djupled så bedöms en avplanning av åns kanter inte ge några effekter på uppströms 

belägna områden förutom att risken för översvämning minskar. Dock finns en risk att 

kantavplaning i Svedala kan ge effekter på översvämningsrisken nedströms vid exempelvis ett 

skyfall. Avplaningens effekter behöver därför modelleras i en utredning. Avplaningen av 

slänterna klassas också som vattenverksamhet, vilket enligt miljöbalken kap. 11 kräver 

tillstånd av Länsstyrelsen.  

Det föreslås i utredningen att en konsultutredning analyserar dels vilka sträckningar som är 

lämpliga att avplana med hänsyn till flödet och rekreationsvärdena och en uppskattning av 

kostnaden, dels vilka ändringar som behöver ansökas om för dikningsföretaget samt ta fram 
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ett ansökningsunderlag om vattenverksamhet samt dispens från strandskydds-

bestämmelserna. Kostnaden för den första delen uppskattas till 200 000 kr och den andra  

till 150 000 kr.  

Kostnaderna för markinlösen är okända.  

Den totala kostnaden uppskattas i utredningen till 2 190 000 kr i investeringar, 280 000 kr/år 

för arbetsmarknadsprojekt samt 16 000 kr/år för utbildning.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utredningen, ”Utredning och kostnads-

förslag för upprustning av Segeån genom Svedala centrum”, daterad 2015-09-08, samt 

att uppdra åt bygg- och miljönämnden att beakta frågan om anslag inför upprättande av 

förslag till budget för 2017.  

______ 

Björn Jönsson, S, och Sverker Nordgren, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 149  

Ks § 258 Dnr ks 14.596 

Ändrat reglemente för kommunstyrelsen 

Kanslienheten har framlagt förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen.  

Gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, § 144 inför den ändrade 

nämndorganisationen som trädde i kraft med nuvarande mandatperiod. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 14:58, som inkom till kommunen i 

januari 2015, redovisat ett nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. 

SKL:S cirkulär om förslag till reglemente för kommunstyrelsen har inte uppdaterats sedan 

1992. 

Kommunstyrelsens gällande reglemente bygger i stora delar på det tidigare förslaget från SKL 

med anpassning till lokala förhållanden. Det föreliggande förslaget till reglemente från SKL för 

kommunstyrelsen innebär i huvudsak följande förändringar och tillägg: 

 Kommunstyrelsens uppgifter vad det gäller ledningsfunktion, styrfunktion och 

uppföljningsfunktion har angetts allmänt och i olika paragrafer särskilt förtydligats, 

 Uppföljningsfunktionen av det kommunala företagen har förtydligats, 

 Särskilt avsnitt finns om uppföljning, återredovisning och rapportering till 

kommunfullmäktige, 

 Presidiets omfattning har preciserats. 

I övrigt innebär förslaget inga större ändringar jämfört med kommunstyrelsens gällande 

reglemente. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till reglemente för kommunstyrelsen, att gälla from 2015-12-01, 

samt 

att upphäva gällande reglemente 2015-11-30. 

___________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 150 Dnr ks 15.2 

 

Val  

Från föregående sammanträde föreligger ett vakant uppdrag inom teknisk nämnd. 

  

Anette Månsson Jarl, C, har i skrivelse avsagt sig sitt förtroendeuppdrag from 2015-11-10, 

som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Anette Månsson Jarl, C, begärt entledigande, samt 

att förrätta följande val: 

Ersättare i teknisk nämnd 2015 – 2018 efter Erik Stoy, M. 

Vakant 

Ersättare i kultur- och fritidsnämnd 2015 – 2018 efter Anette Månsson Jarl, C. 

Monica Linde, C, Flängevadsvägen 204, 233 75 Klågerup. 

__________ 
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Kf § 151 Dnr 15.86 

Delgivning 

Kommunrevisionen har med skrivelse 2015-09-17 överlämnat en sin granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I skrivelsen lämnar revisonen ett antal rekommendationer 

med anledning av rapporten. 

________ 
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Kf  § 152 Dnr Ks 15.332 

Medborgarförslag om att anordna samlingslokal i 
centrumbyggnaden i Bara 

Tommy Rosenberg, Biblioteksgatan 16, 233 61 Bara har i ett medborgarförslag föreslagit att 

ny samlingslokal för ca 200 sittande personer ordnas i centrumbyggnaden i Bara.  

Kommunfullmäktige avgjorde, 2015-06-17 § 94, ett medborgarförslag med likande förslag med 

följande ordalydelse i beslutet: Meddela förslagställaren att fastighetsägaren inte är beredd att 

upplåta den före detta samlingslokalen Barakulien i centrumbyggnaden med hänvisning till 

pågående användning som projektkontor och planerad ombyggnad av centrumbyggnaden.  

Svaret föregicks av följande utredning. Centrumfastigheten ägs av PEAB och omfattas av 

exploateringsavtal för Baracentrum. I samband med att Kuben togs i anspråk fanns uppdrag 

från kommunledningen att säga upp hyresavtalet för Barakulien så att kommunen inte fick 

dubbla hyror. Kanslienheten begärde besked från PEAB om den före detta samlingslokalen 

Barakulien kan användas i centrumbyggnaden. PEAB svarade 2015-05-11 att man inte är 

beredd att hyra ut samlingslokalen eftersom den behövs som projektkontor i samband med 

byggnation av bibliotekshuset och torget. Därefter har PEAB planerat för ombyggnation av 

centrumbyggnaden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsen översända medborgarförslaget för beredning.  

____________ 
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Kf § 153 Dnr Ks 2015.344 

Medborgarförslag om översyn avseende kommunens 
gatubelysning 

Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara har i ett medborgarförslag föreslagit att 

översynen i kommunen gällande gatubelysningen måste ske oftare än två gånger per år.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att till teknisk nämnd översända medborgarförslaget för besvarande, samt 

att svaret från teknisk nämnd ska redovisas till kommunfullmäktige.  

____________ 
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