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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-16 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt M  Jan Holmerup 

M Linda Allansson Wester L Christer Åkesson 

SD Patrik Persson 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 Dan Nilsson S Torbjörn Sköld 

MP Ann Engqvist M Erika Jepsson 

SD Henrik Corneliusson MP Per Fridberg 

L 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 L Sebastian Svärdenbrandt 

SD Sven Beckman SD Gunnel Landström 

S Jesper Sennertoft    

Övriga närvarande (ersättare och tjänsteman) 

Parti Namn Parti Namn 

S Valentin Jovanovic BP Bo Becking 

S Charlotte Persson V Gustaf Törnqvist 

M Lars Nordberg   

M Anne Jönsson Tjänsteman Namn 

SD Bengt Jönsson Kanslichef Bengt Nilsson 

SD Peter Nordström   

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf § 155  

Ks § 269 Dnr Ks: 2015.258 

Svar på medborgarförslag med synpunkter på 
detaljplaneförslag avseende Bara Backar 

Henrik Nordholm, Vägtistelgatan 5, 233 61 Bara, Rickard Ollerstam, Vägtistelgatan 3, 233 61 

Bara och Bodil Karlsson, Jordtistelgatan 18, 233 61 Bara, har i medborgarförslag lämnat 

förslag när det gäller detaljplaneförslaget för Bara backar. Medborgarförslaget innehåller att ett 

ströv- eller naturområde anordnas kring dammen Dödisgropen, att Skammarpsvägen inte 

förlängs mot den tilltänkta förskolan och att en gång- och cykelbana istället anläggs samt att 

befintlig Skammarpsväg breddas så att både gång- och cykelbana samt gästparkeringar till de 

boende får plats.  

Kommunfullmäktige, 2015-09-16 § 30,översände medborgarförslaget till bygg- och 

miljönämnden för beredning. Bygg- och miljönämnden har 2015-10-15 § 110 beslutat att 

medborgarförslaget avseende detaljplan för Bara Backar ska hanteras i detaljplanearbetet. 

Liknande synpunkter som medborgarförslaget har inkommit som yttranden under 

utställningstiden för detaljplan Skammarp 4:1 med flera, Bara Backar. Synpunkterna kommer 

därför behandlas inom ramen för arbetet med detaljplanen. Yttrandena sammanställs och 

bemöts i ett utlåtande. Ställningstagande kring inlämnade synpunkter görs av kommunen i 

ärendet om detaljplan.  

I medborgarförslaget anges att fyra samfällighetsföreningar är förslagställare. Enligt 

kommunallagen och arbetsordning för kommunfullmäktige kan medborgarförslag dock inte 

väckas av förening utan endast av enskild person som är folkbokförd i kommunen. Enligt 

gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har beträffande medborgarförslag angetts att 

det inte får ta upp ämnen olika slag. Det är således tveksamt om det föreliggande förslaget 

står i överenstämmelse med arbetsordningen för kommunfullmäktige med tanke på att 

medborgarförslag endast ska innehålla ett förslag och att föreningar som förslagsställare. 

Medborgarförslaget är undertecknat för föreningarna av ovannämnda personer. 

För synpunkter på ett förslag till detaljplan finns en särskild process enligt plan- och 

bygglagen. Under samrådstid och granskningstid finns möjlighet för de, som uppfyller villkoren 

i plan- och bygglagen att inkomma med synpunkter på förslaget. Förslaget till detaljplan har 

varit utställt för granskning tom 7 juli 2015 och den som vill lämna synpunkter på förslaget ska 

göra det under granskningstiden. 

Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut igen våren 2016 på grund av Länsstyrelsens 

yttrande.  

Plan- och exploateringsutskottet beslutade 2015-10-21 § 16 att låta upprätta en miljökonse-

kvensbeskrivning utifrån Länsstyrelsens yttrande och med begränsning till det geografiska 

område som omfattas av detta yttrande. 
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Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till Bygg- och miljönämndens beslut att 

medborgarförslaget avseende detaljplan för Bara Backar ska hanteras i detaljplanearbetet.  

______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 156 

Ks § 269 Ks Dnr: 2015.286 

Information om utredningsuppdrag om överlåtelse till 
SVEDAB av samtliga fastigheter och anläggningar som 
idag finns inom kultur och fritid 

Kultur- och fritidsnämnden har 2015-08-20 föreslagit att kommunstyrelsen låter utreda 

möjligheterna för SVEDAB att överta samtliga fastigheter och anläggningar som idag finns 

inom kultur och fritid. 

Enligt gällande reglemente ansvarar teknisk nämnd för förvaltning, drift och underhåll av 

kommunens fastigheter och anläggningar. Teknisk nämnd ansvar omfattar de fastigheter som 

nämns i kultur och fritidsnämndens förslag.  

Ärendet har överlämnats till teknisk nämnd för yttrande senast 2015-10-19 med avseende på 

förslaget att föra över de aktuella fastigheterna till SVEDAB. 

Teknisk nämnd har i avgivet yttrande 2015-10-13 föreslagit kommunstyrelsen att utse en 

arbetsgrupp som får uppdraget att utreda de ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga 

konsekvenserna av en överföring av de aktuella fastigheterna till SVEDAB. 

Miljö och teknik har i skrivelse 2015-10-05 till teknisk nämnd framlagt förslag i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda och framlägga förslag om försäljning till 

SVEDAB av samtliga fastigheter och anläggningar som kommun äger och som används inom 

området för kultur- och fritidsnämnden med inriktning att en överlåtelse av fastigheterna ska 

ske per 1 januari 2017, 

att arbetsgruppen ska bestå av representanter för miljö och teknik, kultur och fritid, 

ekonomienheten, kanslienheten samt SVEDAB, 

att uppdra åt teknisk chef att vara sammankallande i arbetsgruppen,  

att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2016-05-31, samt  

att informera kommunfullmäktige om ovanstående beslut.  

_________ 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att notera information till protokollet. 

__________ 
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Kf § 157 

Ks § 270 Ks Dnr: 2014.725 

Svar på motion om att göra läktaren i Svedala sporthall 
tillgänglig för åskådare som är rullstolsburna 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 till teknisk nämnd för beredning överlämnat en motion 

från Ambjörn Hardenstedt, S, och Lars Lundgren, MP, med förslag att kommunen tittar på 

lämpliga åtgärder och kompletterar läktarna i Svedala sporthall för att göra den åtkomlig och 

användbar även för personer som är rullstolsburna. 

Miljö och teknik har i samarbete med Svedala Exploaterings AB (Svedab) beräknat ett 

hyrestillägg baserat på en grov kostnadsuppskattning för behövliga åtgärder, vilket teknisk 

nämnd beslutat 2015-06-09 § 76 överlämna till kommunfullmäktige. I kostnadsuppskattningen 

redovisas åtgärder som omfattar hiss i tre plan med håltagning och tillbyggnad av schakt, 

samt utvändig utrymningstrappa. Bedömning är att hyran ökar med 120 000 kr per år under 

återstående hyrestid till och med 2033. Den ökade hyreskostnaden ryms inte i nuvarande 

hyresbudget. Kultur- och fritidsnämnden är hyresgäst till sporthallen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-24 uppdra till teknisk nämnd att undersöka ytterligare 

och mindre kostnadskrävande alternativ för att anordna tillgänglighet i Sporthallen för 

rullstolsburna åskådare. 

Miljö och teknik har tillsammans med Svedab beräknat ett nytt lägre hyrestillägg på 25 000 – 

30 000 kr per år under återstående hyrestid. I nya kostnadsuppskattningen omfattas trapphiss 

på läktare (längst i norr), erforderliga ramper och utrymningsdörr på läktarens övre del mot 

norr till utvändig utrymningstrappa. 

Teknisk nämnd har 2015-10-13 beslutat föreslå kommunfullmäktige att rekommendera 

verksamhetsansvarig hyresgäst att beakta behovet av tillgänglighetsanpassningar i Svedala 

sporthall för bland annat rullstolsburna åskådare i budgetarbetet.  

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar på en extra att-sats i beslutet att placeringen av hissen ska 

beaktas vid det fortsatta arbetet med utförande och anbud på hissen.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Ambjörn Hardenstedts, S, tilläggsyrkande om 

en extra att-sats i beslutet och finner att kommunstyrelsen bifaller Ambjörn Hardenstedts, S, 

tilläggsyrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att beakta frågan om anslag för hyrestillägg inför 

upprättande av förslag till budget för 2017, eller företa en omprioritering inom sin budget för 

2016 för anordnande av trapphiss med mera i Svedala sporthall för att göra den tillgänglig för 

åskådare som är rullstolsburna,  

att placeringen av hissen ska beaktas vid det fortsatta arbetet med utförande och anbud av 

hissen, samt  

att motionen därmed ska vara bifallen.  

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
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Kf § 158 

Ks § 275               Dnr Ks 2014.285 

 

Reviderad investeringsbudget för utbyggnad av allmän platsmark 
och kvartersmark för ny skola och konstgräsplaner inom FSI-
projektet 

Miljö och teknik har i skrivelse 2015-10-29 framlagt förslag till reviderad investeringsbudget för 

utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark för ny skola och konstgräsplaner inom FSI-

projektet, som innebär att investeringsbudgeten föreslås höjd från 60 mkr till 75 mkr. Ökningen 

beror på att i den reviderade kalkylen ingår utbyggnad av huvudgatan i söder med 9 mkr samt 

6 mkr för iordningsställande av tomt med va-anslutning för sporthall. 

 

Styrgruppen för FSI-projektet har 2015-10-12 föreslagit kommunstyrelsen att huvudgatan i 

söder byggs ut och ingår i etapp 1. Det har uppdragits åt miljö och teknik att framlägga förslag 

i ärendet till kommunstyrelsen med reviderad budget. Styrgruppen har 2015-11-02 tillstyrkt det 

ovan angivna förslaget från miljö och teknik. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-05-13, § 77, beslutat:  

att anvisa 60 mkr till FSl-projektet för grovterrassering av kvartersmark 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 investeringsplan, 20 mkr i 2017 års investeringsplan och 20 mkr i 2018 års 

investeringsplan, 

att huvudgata i södra delen av området inte ska byggas ut för närvarande, 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 anläggande av byggbar 

tomt inkl. VA för ny idrottshall. 

Investeringsbudgeten har således omfattat 70 mkr. 

I den reviderade investeringsbudgeten ingår inte kostnader för markförvärv från privat 

fastighetsägare inom detaljplanen för etapp 1 och 2, samt inte kostnader för bullerskydd inom 

detaljplan del 2 omfattande fotbollsplanerna. 

 

Frågan om överskjutande av investeringsmedel behandlas i särskild budgetprocess under 

2016. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar  

att huvudgatan i södra delen av FSI - området ska byggas ut i etapp 1, 

att godkänna reviderad investeringsbudget FSl-projektet med 75 mkr för grovterrassering av 

kvartersmark, anläggande av allmän platsmark, vatten och avlopp och infrastruktur inklusive 

utbyggnad av huvudgata i södra delen av planområdet för skola och 2 konstgräsfotbollsplaner 

fördelat med 3 mkr i 2015 års investeringsbudget, 22 mkr i 2016 års investeringsplan, 30 mkr i 

2017 års investeringsplan och 20 mkr i 2018 års investeringsplan, samt 

att notera att utöver ovanstående investeringsanslaget tillkommer kostnad för markköp och 

övriga kostnader enligt kommande köpeavtal för förvärv av mark inom detaljplan FSI etapp 1 

och 2.  

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 159 

Ks § 278 Dnr Ks: 2015.316 

Förslag om ändrad organisation för arbetsmarknad och 
integration 

Kommunledningen har i skrivelse, daterad 2015-10-08, framlagt förslag om planerad ändring 

av kommunens organisation för arbetsmarknad och integration. Tidigare presenterades 

förslaget vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-28. 

Förslaget innebär: 

 att inom kommunstyrelsen inrättas ett utskott för arbetsmarknad och integration med 

ansvar för arbetsmarknadsinsatser, integration, myndighetsutövning gällande ekonomiskt 

bistånd enligt socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för flyktingar,  

 att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för feriearbeten från och med sommaren 2016, 

samt 

 att socialnämnden är anställande myndighet för personal inom enheten för arbetsmarknad 

och integration. 

Den 8 oktober 2015 skickade kommunstyrelsens ordförande ärendet på remiss till 

socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2015-11-06, eftersom 

förslaget till förändrad organisation också inbegriper/påverkar delar av deras 

verksamhetsområde.  

 Socialnämnden beslutade 2015-11-05 § 99 att ställa sig bakom föreliggande förslag till 

ny organisation för arbetsmarknad och integration.  

 Kultur- och fritidsnämnden har lämnat besked att nämnden avser behandla förslaget 

om ändrad organisation för arbetsmarknad och integration vid sitt sammanträde den 

18 november 2015.     

o I fritidschefens yttrande, 2015-11-05, anges att kultur- och fritidsnämnden ser 

positivt på den föreslagna organisationsförändringen och välkomnar 

möjligheten att komplettera de existerande lovverksamheterna med feriearbete 

för unga.  

o I ordförandes delegationsbeslut, 2015-11-05, anges att kultur- och 

fritidsnämnden föreslår att organisationsförändringen genomförs avseende 

feriearbetena för unga redan den 1 januari 2016.  

MBL-förhandling har skett enligt § 11 avseende organisationsförändring för arbetsmarknad 

och integration.  

I skrivelsen konkluderas att genom att slå ihop arbetsmarknad och integration i en samlad 

organisation kan man på ett effektivt sätt arbeta målinriktat för att sänka behovet av 
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ekonomiskt bistånd, öka graden av självförsörjning och snabba upp processen från 

arbetslöshet till arbete, utbildning med mera. Detta sker genom förändringar dels i 

tjänstemannaorganisationen, dels i den politiska organisationen.  

I den politiska organisationen föreslås inrättas ett utskott under kommunstyrelsen, som äger 

dessa frågor. Utskottets ansvarsområde blir bland annat att följa och driva utvecklingen, ange 

mål och förutsättningar och upprätta förslag på budget. 

I tjänstemannaorganisationen samorganiseras och samlokaliseras verksamheten för 

ekonomiskt bistånd och verksamheten för arbetsmarknadsinsatser samt integration och 

flykting. Verkställigheten blir snabbare, organisationen flexiblare och kostnadsbilden samlad. 

Socialnämnden föreslås vara anställande myndighet för personalen inom den nya enheten. 

Förslaget innebär att det krävs ändringar i reglemente och delegationsförteckning för både 

kommunstyrelse och socialnämnd. 

Kommunstyrelsen föreslår att utskottet för arbetsmarknad och integration består  

av 5 ledamöter och inga ersättare. Kommunstyrelsen utser ledamöter och bland utskottets 

ledamöter en ordförande.  

Vid ett senare tillfälle tar kommunstyrelsen ställning till vart ansvaret för feriearbete för unga 

ska placeras. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att socialnämnden är anställande myndighet för personal inom enheten för arbetsmarknad och 

integration, samt 

att vid ett senare tillfälle ta ställning i frågan om vart ansvaret för feriearbete för unga ska 

placeras. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att inom kommunstyrelsen inrättas ett utskott för arbete och integration med ansvar för 

arbetsmarknadsinsatser, integration, myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd enligt 

socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för flyktingfamiljer,  

att utskottet för arbetsmarknad och integration består av 5 ledamöter,  

att den ändrade organisationen för arbetsmarknad och integration träder ikraft från och med  

den 1 mars 2016, samt  

att i kommande ekonomiska rapport för 2016 justeras kommunbidragen mellan 

kommunstyrelsen och socialnämnden i enlighet med denna organisationsförändring för 

arbetsmarknad och integration. 

___________ 
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Linda Allanson Wester, M, Ambjörn Hardenstedt, S, Per Mattsson, M, och Ann Engqvist, MP, 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sven Beckman, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Han yrkar att integration- och utskottsdelen ska tas bort i det föreliggande förslaget och 

arbetsmarknadsdelen minskas samt att de pengar som blir över används till fler händer i 

vården. 

Ordförande framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra Sven 

Beckmans, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 160  

 

Delgivning 

Dnr 15-256 

 

Kommunfullmäktige har 2015-09-16, § 129, beslutat att till teknisk nämnd för besvarande 

överlämna ett medborgarförslag från Bengt-Olle Persson, Kampanjgatan 6, 233 33 Svedala 

med förslag på synpunkter på kommunens skötsel av sina planteringar inom Astern Östra 

Samfällighetsförening och därvid framlagt förslag till förändra skötsel av planteringarna. 

Kommunfullmäktige har beslutat att svaret ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Teknisk nämnd har 2015-11-10 beslutat att anse medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till att parkenheten prioriterar enligt de beslut som finns och att de aktuella 

planteringarna finns med i den framtida planeringen.  

Dnr 15-324 

Komunfullmäktige har 2015-10-12-14 till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 

besvarande till förslagsställaren Dennis Larsson, Nils Åkessongatan 37, 233 33 Svedala, 

överlämnat ett medborgarförslag med förslag att kommunen ska anlägga utegym i Svedala 

tätort. I skrivelsen föreslås att lämplig plats kan vara i stadsparken vid lekplatsen med Noaks 

ark; att i stadsparken finns det gott om plats och att denna park används som träningsplats av 

barnfamiljer/ungdomar och av Friskis & Svettis. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa svaret till 

kommunfullmäktige. 

I ett tidigare inlämnat medborgarförslag om utegym i Svedala tätort har kommunfullmäktige 

beslutat, 2015-02-11 § 23, att medborgarförslaget ska anses som besvarat med hänvisning till 

att det sedan i november 2014 finns ett utegym vid Naverlönnskolan. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2015-12-02 beslutat att medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till att det redan finns ett utegym i Svedala tätort. 

Dokid 33-336 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors skrivelse angående Stärk barnrätts- och 

ungdomsperspektiv. 
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Dokid 33-320 

Liberalerna har i skrivelse 2015-12-09 till kommunfullmäktige meddelat att Folkpartiets 

landsmöte 2015-11-22 beslutat att ändra partinamnet till Liberalerna, förkortning L. liberalerna 

vill att partinamn och partibeteckning i kommunens handlingar ändras from nu och i enlighet 

härmed. 

_________ 
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Kf § 161  Dnr Ks 15.2 

 

Val  

Från föregående sammanträde föreligger ett vakant uppdrag inom teknisk nämnd. 

  

Ronny Johnsson, SD, har i skrivelse 2015-12-04 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i bygg- och miljönämnden. 

Sven Beckman, SD, har i skrivelse 2015-12-04 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Gunnel Landström, SD, har i skrivelse 2015-12-06 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i socialnämnden. 

Henrik Johansson, SD, har i skrivelse 2015-12-09 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ersättare i utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Ronny Johnsson, SD, Sven Beckman, SD, Gunnel Landström, SD och Henrik 

Johansson, SD, begärt entledigande. 

att förrätta följande val: 

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

vakant 

ledamot i bygg- och miljönämnden 2015 – 2018 efter Ronny Johnsson, SD. 

Peter Frost Jensen, SD, Annedalsgatan 25, 233 33 Svedala. 

ledamot i kultur – och fritidsnämnden 2015 – 2018 efter Sven Beckman, SD. 

Kenneth Waderup, SD, Nils Fredriksongatan 11 A, 233 32 Svedala. 

ledamot i socialnämnden 2015 – 2018 efter Gunnel Landström, SD. 

Tommy Rosenberg, SD, Biblioteksgatan 16, 233 61 Bara. 

ersättare i socialnämnden 2015 – 2018 efter Tommy Rosenberg, SD. 

Caroline Gullstrand, SD, Travarevägen 45-0, 233 92 Svedala. 
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ersättare i utbildningsnämnden 2015 – 2018 efter Henrik Johansson, SD. 

Magnus Lilja, SD, Aggarps byagata 46, 233 93 Svedala. 

__________ 

 


