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Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt M  Håkan Mohlin 

M Linda Allansson Wester L Per-Olof Lindgren 

SD Ulf Löfgren 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 Gunilla Nordgren, § 18-28 S Torbjörn Sköld 

M Dan Nilsson, § 17 M Erika Jepsson 

MP Johanna Ersborg MP Per Fridberg 

L Anette Jelvemark Nordqvist C Per Belander 

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 Jan Holmerup 

MP Lars Lundgren L Christer Åkesson 

SD Sven Beckman   

S Göran Malmberg   

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 

Parti Namn Parti Namn 

V Gustaf Törnquist S Charlotte Persson 

M Anne jönsson S Valentin Jovanovic 

M 

M 

Lars Nordberg 

Gunilla Nordgren, del av § 17 

M  Dan Nilsson, § 18-28  
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L Kristoffer Linné 

 

 Bengt Nilsson, Kanslichef 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf § 17   Dnr Ks  

  

Information från den nya kommunpolisen 

Kommunpolisen Nena Ermin informerar om sin uppgift som kommunpolis. 

Vid sammanträdet ställs ett antal frågor till kommunpolisen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

__________ 
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Kf § 18 Ks 2016-11 

Ks § 2 

Överenskommelse med Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn 

I tjänsteskrivelsen, daterad 2016-01-13, från områdeschefen inom vård och omsorg föreslås 

följande förslag till beslut:  

 att teckna en överenskommelse mellan Migrationsverket och Svedala kommun om 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn i princip i enlighet med redovisat förslag i 

överenskommelsen,  

 att överenskommelsen ska gälla sammanlagt 45 platser varav minst 40 avser asylsökande 

barn,  

 att ge kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta om att utöka 

överenskommelsen upp till 111 platser, samt  

 att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

Svedala kommun har i dagsläget en löpande överenskommelse med Migrationsverket om 

mottagande av ensamkommande barn omfattande 8 platser varav 3 asylplatser.  

I samband med Migrationsverkets senaste prognos i november 2015 meddelades nya 

fördelningstal och för Svedala innebär detta 111 asylplatser under 2016.  

Det nya avtalet är ett tillsvidareavtal som innebär att Svedala kommun ska tillhandahålla ett 

antal platser för ensamkommande barn i åldern 15-17 år, då främst pojkar.  

Områdeschefen redogör i sin tjänsteskrivelse för Migrationsverkets anvisningsprinciper, 

asylprocessens bakgrund och förutsättningar, olika ekonomiska ersättningar från 

Migrationsverket till kommunerna samt för Svedala kommuns befintliga verksamhet för 

flyktingmottagandet.  

Det organisatoriska ansvaret ligger inom Vård och omsorgs individ och familjeomsorg då 

socialtjänsten är ansvariga för alla placeringar. Flera aktörer såsom skola, Framtidscentrum, 

överförmyndaren och Svedab är sedan delansvariga i den etableringsprocess som 

placeringen innebär.  

Områdeschef Fredrik Palmgren redovisar ärendet för kommunstyrelsen.  

Ingrid Pedersen, SD, yrkar avslag till att-satsen ”att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande 

att efter samråd med 1:a och 2:e vice ordföranden utöka antalet platser till Svedala kommuns 

anvisningstal upp till 111 platser”.  
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forts Kf § 18 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Ingrid Pedersens, SD, avslagsyrkande och ordförande 

finner att kommunstyrelsen bifaller att-satsen ”att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande 

att efter samråd med 1:a och 2:e vice ordföranden utöka antalet platser till Svedala kommuns 

anvisningstal upp till 111 platser”.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att teckna en överenskommelse mellan Migrationsverket och Svedala kommun avseende 

mottagande av ensamkommande barn i princip i enlighet med redovisat förslag i 

överenskommelsen,  

att överenskommelsen ska gälla sammanlagt 45 platser, varav minst 40 avser asylsökande 

barn,  

att bemyndiga kommunstyrelsen att utöka antalet platser till Svedala kommuns anvisningstal 

upp till 111 platser, samt 

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen med 

Migrationsverket.  

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att efter samråd med 1:a och 2:e vice 

ordföranden utöka antalet platser till Svedala kommuns anvisningstal upp till 111 platser. 

________________ 

Sven Beckman, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra avslag på 

Sven Beckmans yrkande, 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 

Sven Beckmans yrkande. 

Omröstningen ger till resultat 35 ja och 8 nej. Omröstningen framgår av kolumn 1, benämnd 

avtal Migrationsverket, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 

Samtliga ledamöter från SD som deltagit i avgörandet av ärendet reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut till förmån för det egna förslaget. 
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Kf § 19 

Ks § 4 

 Ks 2016-21 

Detaljplan för del av Svedala 306:34 och 306:37 Förskola, 
skola och idrott, del 1  

Bygg- och miljönämnden har 2016-01-14 framlagt förslag till detaljplan för del av Svedala 

306:34 och 306:37 Förskola, skola och idrott. 

Planförslaget innehåller: 

 Skola för 700 barn och möjlighet att även inrymma förskola 

 Idrottshall 

 Utemiljöer för lek, aktiviteter, friidrott 

 Naturområden 

 Gång- och cykelstråk 

 Diken och dammar för dagvatten 

 Väg som utgör del av Svedalas framtida ringväg 

 Gata, som utgör infart till befintlig gård 

 Parkeringsytor för skolans behov 

I Lina Anderssons tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-22, redogörs för projektets bakgrund och 

utveckling. Detaljplanen för förskola, skola och idrott (FSI) har delats upp i två delar enligt 

styrgruppens beslut. Aktuell detaljplan som framläggs för beslut är del 1.  

Beslutsunderlag: Plankarta, planbeskrivning med genomförandebeskrivning, illustrationskarta, 

utlåtande samt kompensationsåtgärder.  

Vid genomgång av planhandlingarna framkom planbeskrivingen inte riktigt överensstämmer 

med plankartorna på sidorna 18 och 20, vilket justeras till kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att smärre redaktionella ändringar företas i Planbeskrivningen på sidan 18 så att text 

överensstämmer med plankarta samt att kartan på sid 20 ändras. Uppdaterade planhandlingar 

sänds till kommunfullmäktiges presidium för granskning av redaktionella ändringar innan 

handlingarna publiceras till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att anta framlagt förslag till detaljplan med redovisad plankarta med planbestämmelser  

med mera. 

______________   

Johanna Ersborg, MP, yrkar att detaljplanen ska kompletteras med följande planbestämmelse: 

att takytor som inte används för lokal energiproduktion, ska planteras med sedumväxter. 

Gunilla Nordgren, M, Ambjörn Hardenstedt, S, och Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Linda Allansson Wester yrkar avslag på Johanna Ersborgs yrkande. 

Ordförande framställer proposition på bifall kommunstyrelsens förslag kontra avslag på 

Johanna Ersborgs yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 

Samtliga ledamöter från Miljöpartiet som deltagit i avgörandet i ärendet reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut enlighet med bilaga tillhörande denna paragraf. 
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Kf  § 20 Ks 2016-4 

Ks § 6 

Arbetsprocess för nytt ungdomspolitiskt program i Svedala 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden (2015-12-02 § 97) föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och leda den kommunövergripande 

utvecklings- och utvärderingsprocessen med att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program, 

 anta förslaget till övergripande syfte och arbetsprocess för detta arbete samt 

 beakta behovet av extra resurser för processen under 2016 och 2017 i budgetarna för 

dessa år. 

Kommunfullmäktige antog förslag till ungdomspolitiskt program 2010-04-14 § 64. Programmet 

utvärderades hösten 2014 och våren 2015. Utvärderingen visade bland annat på att 

implementering och spridning av programmet varit bristfällig och att de beskrivna målen inte 

varit mätbara.  

Kultur– och fritidsnämnden gav kultur- och fritidsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till 

process för hur Svedala kommuns förvaltning samt politiska organisation kan arbeta för att ta 

fram samt implementera ett nytt ungdomspolitiskt program.  

I fritidschefens och ungdomssamordnarens promemoria, Arbetsprocess för ett nytt 

ungdomspolitiskt program i Svedala kommun, daterad 2015-09-22 skisseras huvuddragen i 

den arbetsprocess som ska påbörjas för att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program för 

Svedala kommun. 

Ett ungdomspolitiskt program syftar till att uttrycka politikens ambition och viljeriktning gällande 

frågor som rör unga medborgare i kommunen – direkt och indirekt samt på individ och 

gruppnivå. Det är viktigt att ett program tar avstamp i såväl barnkonvention, det nationella 

målet samt utgår ifrån aktuell och evidensbaserad forskning. Målen i programmet bör vara 

mätbara och utgår från Svedala kommuns behov och organisation. De bör även avspegla ett 

sektorsövergripande arbete för att förbättra eller vidmakthålla de ungas levnadsförhållande. 

Detta för att kunna följa upp, utvärdera samt efterfölja det nya ungdomspolitiska målet. 

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik, där det nya målet innebär att 

ungdomar mellan 13-25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina egna liv och ha 

inflytande över samhällsutvecklingen. Till detta knöts tre prioriterade fokusområden genom: 

ungas egen försörjning, ungas inflytande samt ungas psykiska hälsa. Utöver detta ska 

ungdomspolitiken vara tvärsektoriell. De nationella målen är inte bindande för kommuner, men 

ska verka vägledande för utformningen av den lokala ungdomspolitiken.  
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Liggande förslag att kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut. 

1) att tillsätta en politisk grupp på x ledamöter med uppdrag att ta fram ett nytt 

ungdomspolitiskt program för Svedala kommun,  

2) att frågan om integration av ensamkommande barn ska belysas i programmet, 

3) att den politiska gruppen ska bestå av x ledamöter från kultur- och fritidsnämnden,  

x ledamöter från utbildningsnämnden, x ledamöter från socialnämnden samt x 

ledamöter från kommunstyrelsen,  

4) att som kommunstyrelsens representanter i den politiska gruppen för nytt 

ungdomspolitiskt program utse: … 

5) att till sammankallande utse: … 

6) att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt socialnämnden att 

utse sina representanter, 

7) att arvoden betalas av respektive nämnd, samt  

8) att utbildning ska svara för administrationen och sekreterarskapet i samband med 

framtagande av förslag till ungdomspolitiskt program. 

Liggande förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

9) att uppdra åt kommunstyrelsen att leda arbetet med att ta fram ett nytt 

ungdomspolitiskt program med uppdrag att ta fram syfte och mål för programmet, 

10) att kultur- och fritidsnämndens förslag till arbetsprocess, kan ligga till grund för nytt 

ungdomspolitiskt program för Svedala kommun, samt 

11) att behov av resurser för ett nytt ungdomspolitiskt program för Svedala kommun 

bedöms av kultur- och fritidsnämnden i förslaget till budget för 2017.  

Yrkanden 

Jesper Sennertoft, S, yrkar med instämmande av Björn Jönsson, S, att kommunstyrelsen idag 

endast ska besluta om beslutspunkterna 1), 3) samt 9) i föreliggande förslag, med respekt för 

kommunfullmäktige, med nr 9) som huvudförslag med tillägg/uppdrag om 1) och 3). Den 

politiska gruppen föreslås utgöras av 9 ledamöter, varav 2 från kultur- och fritidsnämnden,  

2 från utbildningsnämnden, 2 från socialnämnden samt 3 från kommunstyrelsen.  

Linda Allansson Wester, M, yrkar att liggande förslag till beslut ska tas i sin helhet där den 

politiska gruppen utgörs av 9 ledamöter, varav 2 från kultur- och fritidsnämnden, 2 från 

utbildningsnämnden, 2 från socialnämnden samt 3 från kommunstyrelsen, med 

tilläggsyrkandet att den politiska gruppen ska redovisa sitt förslag till kommunstyrelsen i 

oktober 2016.  

Jesper Sennertoft, S, med instämmande av Björn Jönsson, S, yrkar bifall till Linda Allansson 

Westers, M, tilläggsyrkande om att den politiska gruppen ska redovisa sitt förslag till 

kommunstyrelsen i oktober 2016.  
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forts § 20 

Beslutsgång 

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag som ska tas i 

sin helhet, dels Jesper Sennertofts med fleras, S, förslag att endast beslutpunkterna 1), 3) 

samt 9) ska tas med beslut idag. Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att 

Jesper Sennertofts med fleras förslag vinner bifall.  

Kommunstyrelsen beslutar 

att den politiska gruppen redovisar sitt arbete till kommunstyrelsen i oktober 2016. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunstyrelsen att leda arbetet med att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt 

program med uppdrag att ta fram syfte och mål för programmet, 

att den politiska gruppen ska bestå av 9 ledamöter varav 2 ledamöter från kultur- och 

fritidsnämnden, 2 ledamöter från utbildningsnämnden, 2 ledamöter från socialnämnden samt 3 

ledamöter från kommunstyrelsen. Nämnderna utser sina ledamöter.  

________________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 21 

Ks § 7  Ks 2013.451 

Svar på motion om att kommunen ska kontakta Tullverket 
och polis för att införa stickprover med knarksökande 
hundar i skolor och andra miljöer där barn och ungdomar 
befinner sig 

Kristoffer Linné, Folkpartiet Liberalerna, numera Liberalerna, lämnade en motion om 

Nolltolerans mot Narkotika till kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Svedala kommun tar 

kontakt med Tullverket och Polisen och inför stickprover med knarksökande hundar i skolor 

och andra miljöer där barn och ungdomar befinner sig. Kommunfullmäktige överlämnande 

motionen för beredning till dåvarande Beredningen för utbildning, 2013-09-09 § 107.  

Vid kommunstyrelsen 2014-01-27 behandlades en rapport, daterad 2013-11-25, som 

Utbildning företagit med anledning av motionen. Sammanfattningen i den rapporten lyder: 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att de berörda kommunala verksamheterna och 

polismyndigheten bedömer att det för närvarande inte är aktuellt att införa åtgärden med 

stickprov med knarksökande hundar i skolor och andra miljöer där barn och ungdomar 

befinner sig.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-27 § 8 att återremittera ärendet till Beredningen för 

utbildning för ytterligare utredning avseende förebyggande insatser, utbildning av personal på 

mötesplatser med mera. 

Beredningen för utbildning beslutade 2014-03-03 § 14 att uppdra åt Utbildning att utreda 

ärendet vidare samt att få en redovisning av ett projekt om föräldrars bjudvanor när det gäller 

alkohol. 

I yttrandet daterat 2015-11-25 redogörs för den handläggning som skett rörande kommun-

styrelsens kompletterande uppdrag.  

 Vid konkret misstanke om att det finns droger på en skola kontaktas polisen som i sin 

tur avgör hur och när hundar ska användas. 

 Arbete sker inom verksamhetsområde Utbildning framför allt främjande och 

förebyggande genom att  

 Erbjuda utbildning via Navets drogförebyggande samordnare 

 Erbjuda mötesplatser där personalen har kompetens i dessa frågor 

 Aktivt föräldraarbete, till exempel via bjudvanearbetet 

 Arbete sker utifrån Handlingsplanen för agerande vid misstanke om droger, alkohol 

med mera 
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 Rådet för trygghet och folkhälsa följer utvecklingen via regelbundna undersökningar 

såsom Luppen och folkhälsoundersökningar.  

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att slutlig 

redovisning i ärendet har skett genom dels tidigare rapport daterad 2013-11-25 , dels rapport 

daterad 2015-11-25 utifrån det kompletterande uppdraget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad genom rapporterna från utbildningsnämnden daterade  

2013-11-25 där det konstateras att de berörda kommunala verksamheterna och 

polismyndigheten bedömer att det för närvarande inte är aktuellt att införa åtgärden med 

stickprov med knarksökande hundar i skolor och andra miljöer där barn och ungdomar 

befinner sig samt rapporten daterad 2015-11-25 där det redogörs för den handläggning som 

skett rörande kommunstyrelsens kompletterande uppdrag. 

__________   

Daniel Pedersen, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 22  

Ks § 9 Ks 2016-39 

Ändrat reglemente för Kommunstyrelsen  

Kanslienheten har framlagt förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen med anledning 

av kommunfullmäktiges beslut 2015-12-16 att inrätta ett utskott för arbetsmarknad och 

integration inom kommunstyrelsen från och med 2016-03-01. 

Gällande reglemente för kommunstyrelsen är antaget av kommunfullmäktige  

2015-11-11, § 149. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och 

med 2016-03-01. 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 23 

Ks § 11  Ks 2015-357 

Ändring i sotningstaxan 

Räddningstjänsten har i skrivelse 2015-11-24 föreslagit att pkt 1.2.1.3 Brandskyddskontroll i 

gällande sotningstaxa tas bort då brandskyddskontrollen omfattas av taxan för brandskydds-

kontroll. Punkten om brandskyddskontroll finns således i två taxor. Det direkta myndighets-

utövandet regleras i taxan för brandskyddskontroll.  

Sotningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige 2005-04-13, § 43. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna av räddningstjänsten framlagt förslag till ändring i sotningstaxan, att gälla från 

och med 2016-03-01. 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 24  

Ks § 16 Ks 2015-93 

Pensionsförvaltning för december månad 2015 

Det föreligger redovisning av pensionsförvaltningen för december månad 2015. 

 

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

pensionsförvaltningen till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

____________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 25  Dnr Ks 2016-2 

 Delgivning 

1. 

Kommunrevisionen har i skrivelse 2015-12-17 överlämnat två granskningar för att belysa 

avtalsuppföljningen och hanteringen av upphandlingar i kommunen. 

Syftet med granskningen av avtalsuppföljning har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 

övriga nämnder arbetar effektivt och ändamålsenligt med detta och om det är tillräckligt för att 

säkerställa att kommunen får den utlovade kvaliteten på varor och tjänster som är överens-

kommet med leverantören. I granskningen av upphandling i kommunen var syftet att bedöma 

att kommunens upphandlingsprocess är effektiv och ändamålsenlig. 

Kommunrevisionen har utifrån granskningen lämnat sju rekommendationer för att förbättra 

avtalsuppföljningen och 10 rekommendationer för att göra upphandlingsprocessen mer 

effektiv och ändamålsenlig. 

2. 

Teknisk nämnd har 2016-01-12 svarat på medborgarförslag om översyn avseende 

kommunens gatubelysning. Teknisk nämnd har beslutat att medborgarförslaget ska anses 

besvarat.  

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

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

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-11 § 153, att teknisk nämnd översända medborgar-

förslaget för besvarande, samt att svaret från teknisk nämnd redovisas kommunfullmäktige.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson framför i skrivelse att gatubelysningen inspekteras två 

gånger om året. Utifrån att kommunen har över 5 500 ljuspunkter är mängden felanmälningar 

däremot liten. Det stora armaturutbytet som nu genomförs innebär en betydligt säkrare 

anläggning, då bland anat livslängden på lampor ökar markant. Gatapark anser därför inte att 

behovet av fler inspektioner finns eller kommer att öka inom de närmaste åren. Dock krävs det 

fortfarande inspektioner då detta även innefattar inspektioner av stolpar.  

________ 
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Kf § 26 Dnr Ks 2015-2 

Val  

Från föregående sammanträde föreligger ett vakant uppdrag inom teknisk nämnd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta följande val: 

 

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

vakant. 

_________ 
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Kf § 27  Ks 2016-40 

 

Medborgarförslag om inrättande av en fältgrupp i Svedala 
kommun 

Jan-Olof Nilsson, Koltrastgränd 21, 233 75 Klågerup har i ett medborgarförslag föreslagit att 

Svedala kommun bör ha en fältgrupp för att spara både pengar och liv.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att till kultur och fritidsnämnden överlämna medborgarförslaget för beredning.  

__________________ 
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Kf § 28  Ks  2016-48 

 

Motion om översyn av behovet av övergångsställen 

Lars Lundgren, MP, Ambjörn Hardenstedt, S, samt Jörgen Persson, V, har i motion, föreslagit 

att kommunfullmäktige ger teknisk nämnd och dess förvaltning uppdraget att: 

1. Se över gångstråken i kommunen och identifiera ställen där övergångsställen  

med säkerhetsbefrämjande åtgärder behövs. 

2. Upprätta en plan för att, i snar framtid, åtgärda dessa med prioritering på  

gångtrafiken.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  

______ 
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