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Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt M  Dan Nilsson 

M Linda Allansson Wester L Per-Olof Lindgren 

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 Gunilla Nordgren S Torbjörn Sköld 

MP Johanna Ersborg 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 Sara Ripa 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 Christer Åkesson 

SD Sven Beckman SD Bengt Jönsson 

S Jesper Sennertoft   

    

    

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) 

Parti Namn  Namn, titel 

L Kristoffer Linné S Göran Malmberg 

V Gustaf Törnquist S Charlotte Persson 

M Anne jönsson S Valentin Jovanovic 

M Lars Nordberg BP Bo Becking 
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M Håkan Mohlin  Bengt Nilsson, kanslichef 

SD Ulf Löfgren  Kristina Larsen, kanslisekreterare 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf § 40    

Ks § 50  Ks Dnr 2016-114 

Ändring av kommunbidragen för 2016 

Ekonomienheten har i skrivelse framlagt förslag till ändring av kommunbidragen för 2016 för i 

skrivelsen angivna nämnder. 

 

Förslaget innebär ändrade kommunbidrag  

- för nämnderna med 12,5 mkr för lönerevision 2016 

- för utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden med 965 tkr pga flyttning av  

  vaktmästerimedel från kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden 

- för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt socialnämnden  

  pga ändrad organisation avseende arbete och integration 

- för teknisk nämnd pga ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringsverksamheten 

- om 3,2 mkr för att täcka engångskostnader för flyktingmottagningen. Statsbidraget om 3,2  

  mkr har fördelats med 200 tkr till kommunstyrelsen, 1200 tkr till utbildningsnämnden, 200 tkr  

  till kultur- och fritidsnämnden, samt 1600 tkr till socialnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna ändring av kommunbidragen i budgeten för 2016 i enlighet med 

ekonomienhetens förslag och i enlighet med i tabell tillhörande skrivelsen, och enligt vilken de 

totala kommunbidraget ändras från 957 425 tkr till 981 025 tkr 

 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 41 

Ks § 511           Ks 2016-67 

Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 samt 
ombudgetering av investeringsprojekt i 2016 års budget 

Ekonomienheten har i skrivelse föreslagit överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 

med 26 135 tkr berörande kommunledningen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

samt minskning av investeringsanslaget för teknisk nämnd med 18 600 tkr i 2016 års 

investeringsbudget.  

Den totala investeringsbudgeten för 2016 ändras härigenom från 132 150 tkr till 139 685 tkr. 

Kommunledningen har i skrivelse 2016-02-29 begärt överföring med 4898 tkr för att 

färdigställa i skrivelsen redovisade investeringsprojekt. 

Socialnämnden har 2016-02-18 begärt överföring med 50 tkr för att färdigställa redovisat 

investeringsprojekt gemensamhetslokal Bara. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2016-03-02 begärt överföring med 459 tkr för konstinköp, 

utrustning och inventarier. 

Teknisk nämnd har 2016-02-09  begärt överföring med 20 728 tkr för att färdigställa 

redovisade investeringsprojekt, samt reducering av investeringsanslag med 18 600 tkr, varav 

22 600 tkr avser minskning va-anläggningar och 4 000 tkr ökning av investeringsanslag FSI. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 års budget enligt framlagt 

förslag samt ändring av investeringsbudgeten för 2016 från 132 150 tkr till 139 685 tkr. 

_________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 42 

Ks § 55  Ks 2016-64 

Upphandling av tjänstekoncession för kommunens 
renhållningsverksamhet 

Teknisk nämnd har 2016-02-09 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 

upphandling påbörjas omgående av tjänstekoncession för kommunens renhållningsverk-

samhet som avses överlämnas till extern part. Nämnden föreslår att den får uppdraget att 

genomföra upphandlingen. 

I ärendet föreligger följande handlingar  

- skrivelse 2015-12-22 från teknisk chef till teknisk nämnd  

- pm 2015-12-04 från Advokatfirman Lindahl om övertagande av beställarfunktion avseende  

  renhållningsverksamhet 

- pm 2016-01-05 från Tyréns, Sammanställning av konsekvenser för ett överlämnande av  

  avfallsverksamheten i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun 

Teknisk chef har i skrivelsen 2015-12-22 redovisat att utredning har genomförts gemensamt 

mellan Svedala, Kävlinge och Lomma om möjligheten att flytta över renhållningsverksamheten 

i nämnda kommuner till en extern part. Utredningen har omfattat förutsättningarna för att 

genomföra upphandling av tjänstekontrakt, eller genomföra en tjänstekoncession eller att 

överföra ansvaret till ett av kommunerna hel- eller delägt dotterbolag. 

En överflyttning av renhållningsverksamheten till extern part skulle för Svedalas del innebära 

att den externa parten ansvarar för beställarfunktionen vid upphandlande av renhållnings-

entreprenör. Dessutom tillkommer ansvaret för att hantera kundtjänst och fakturering till kun-

derna, upprätta förslag till renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter samt 

utforma informationsunderlag och hantera kommunikation i frågor som rör renhållningsverk-

samheten. Ersättningen till den externa parten sker genom att den får rätt att ta betalt från de 

kunder som har renhållningsabonnemang i kommunen. 

Avtalet om kommunens renhållningsentreprenad upphör 1 april 2017. Denna ingår dock inte i 

tjänstekoncessionen. 

Vid överföring av renhållningsverksamheten på tjänstekoncession kommer kommun-

fullmäktige även härefter att besluta om renhållningstaxa samt renhållningsordning. 

Advokatfirman Lindahl har utrett de juridiska förutsättningarna i ärendet. Härav framgår att en 

tjänstekoncession är ett tjänstekontrakt, men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt 

eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten. Tjänstekoncession är undantagen från lagen 

om offentlig upphandling. Förslag föreligger till lagstiftning om nytt regelverk om upphandlingar 
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inklusive förslag till ny lag om upphandling av koncessioner, avsedd att träda i kraft tidigast 1 

juli 2016. Lagen är inte tänkt att tillämpas på koncessioner som påbörjas innan lagen träder i 

kraft. Fråga om överlämnande av kommuns skyldigheter på avfallsområdet har prövats i 

Högsta Förvaltningsdomstolen, varvid det i det aktuella fallet konstaterades att kommunens 

beslut var lagligt. 

Teknisk chef redogör för ärendet vid sammanträdet.  

 

Björn Jönsson, S, yrkar bifall till nedanstående beslutsförslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att upphandling av tjänstekoncession avseende överlämnande av renhållnings-

verksamheten till extern part ska ske, samt 

att uppdra åt teknisk nämnd att omgående påbörja upphandlingen, och genomföra densamma 

genom antagande av anbud.  

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 43 

Ks § 56  Dnr 2016-65 

Renhållningsordning för Svedala kommun 2016-2020 

Teknisk nämnd beslutade 2016-02-09 föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny 

renhållningsordning 2016-2020 för Svedala kommun.  

Renhållningsordningen består av följande dokument: Avfallsplan 2016-2020, bilagor till 

avfallsplan 2016-2020 samt föreskrifter om avfallshantering.  

Samråd har ägt rum och redovisas för i Samrådsredogörelse förslag till ny 

renhållningsordning, daterad 2016-01-20.  

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden och effektmål 

anger riktningen för Svedala kommuns utvecklingsarbete på avfallsområdet till år 2020. 

Arbetet med Svedala kommuns avfallsplan för år 2016-2020 inleddes under 2014 och är 

resultatet av många aktörers gemensamma tankearbete kring framtidens avfallshantering. 

Svedala kommun har tillsammans med SYSAV och dess övriga 13 ägarkommuner samarbetat 

för att komma överens om gemensamma inriktningar för utvecklingen av regionens 

avfallshantering. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag på renhållningsordning 2016-2020 för Svedala kommun som består av 

avfallsplan, bilagor till avfallsplan samt avfallsföreskrifter, och att den gäller från och med 

2016-05-01, samt  

att nu gällande renhållningsordning, bestående av föreskrifter om avfallshantering antagen av 

kommunfullmäktige 2010-04-14 § 60 samt avfallsplan antagen 2011-01-11 av kommun-

fullmäktige, upphävs 2016-04-30. 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 44 

Ks § 57  Dnr 2016-26 

Överföring av ansvaret för kulturskolan från 
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 

 

Utbildningsnämnden har 2016-01-18 § 7 beslutat föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för 

Kulturskolan överförs från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden under 

förutsättning att samverkan genomförs med upprättande av konsekvens- och riskanalys.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 

avseende utbildningsnämndens förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden har låtit upprätta en konsekvens- och riskanalys inför ändringar i 

verksamheten, vars konklusioner är att:  

 Kulturskolan och dess verksamhet får en mer framträdande position i en mindre 

organisation, 

 Risken kan vara att man inte har samma tillgång till den stora organisationens resurser, 

 Överflyttningen innebär ingen förändring/risk för eleverna på kulturskolan. 

Kultur- och fritidsnämnden, 2016-03-02 § 10, tillstyrker utbildningsnämndens förslag till 

överföring av ansvaret för Kulturskolan till kultur- och fritidsnämnden.  

MBL-förhandlingar har ägt rum och ingen hade något att erinra. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att ansvaret för kulturskolan flyttas från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden,  

att överflyttningen sker 2016-08-01 och reglering av kommunbidrag görs i kommande 

ekonomisk rapport, samt 

att ansvaret läggs till i kultur- och fritidsnämndens reglemente och motsvarande tas bort från 

utbildningsnämndens reglemente. 

____________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 45 

Ks § 58  Dnr 2016-13 

Ändring av regler för Stöd till föreningsverksamhet för barn 
och unga i Svedala kommun 

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2016-03-02 § 12 framlagt förslag till justering av regler 

för Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i kommunen.  

Stödet till föreningsverksamhet för barn och unga lämnas till föreningar och organisationer för 

att för att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av så bra, så trygga och så 

utvecklande fritidsaktiviteter som möjligt. Svedala kommun stöttar det lokala föreningslivet 

genom att subventionera lokaler, erbjuda fortbildning och administrativ service, tillhandahålla 

verksamhetslokaler och anläggningar och ge olika former av direkt ekonomiskt stöd. 

Ändringarna medför ingen påverkan på kultur- och fritidsnämndens budget. 

Kultur- och fritidsenheten har i skrivelsen, Förändringslista redovisat föreslagna justeringarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till justering av regler för stöd till föreningsverksamhet för barn 

och unga i Svedala kommun, samt  

att framlagt förslag gäller från och med 2016-05-01 och gällande regler för stöd till 

föreningsverksam för barn och unga i Svedala kommun upphävs 2016-04-30. 

______________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 46 

Ks § 59  Dnr 2016-88 

Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL 

Socialnämndens utskott har 2016-02-11 översänt rapporter till kommunstyrelsen över ej 

verkställda beslut enligt 28 h § i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

samt enligt 16 kap 6 h § i Socialtjänstlagen (SoL).  

Det finns enligt redovisningen sju (7) ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2015 för beslut 

inom LSS.  

Det finns enligt redovisningen ett (1) ej verkställda beslut att rapportera för fjärde kvartalet 

2015 för beslut inom SoL.  

Information om orsakerna till att de åtta besluten ej verkställt redogörs i en skrivelse från 

Områdeschefen.  

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt 9 § LSS samt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom 3 månader från dagen för 

respektive beslut. I rapporten anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid 

som förflutet från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. 

Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte verkställts. 

Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur 

stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska 

enligt LSS och SoL göras en gång per kvartal. En rapport överlämnas också till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporteringen.  

______________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 47 

Ks § 60  Dnr 2015-302 

Svar på motion om barnomsorgen i Svedala kommun 

Ingrid Pedersen, SD, har i en motion framlagt förslag till ändring av öppettider för OB-

omsorgen i Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-16 § 133 att överlämna motionen till 

utbildningsnämnden för beredning. 

Utbildningsnämnden har 2015-11-02 § 115 beslutat lämna följande yttrande. Att föreslå 

kommunfullmäktige avslå motion med motiveringen att nämnden nyligen enats om beslut kring 

öppettider för OB-omsorg och väljer att stå fast vid beslutet tills vidare. 

Utbildningsnämnden fattade beslut 2015-08-10 § 77 om OB-omsorg vid OB-tiden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen avslås med hänvisning till utbildningsnämndens motivering att nämnden nyligen 

har enats om beslut kring öppettider för OB-omsorg och väljer att stå fast vid beslutet tills 

vidare. 

______________ 

Daniel Pedersen, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 48 

Ks § 61  Dnr 2015-281 

Resultatöverföring för utbildningsnämnden från 2015 till 
2016 

Utbildningsnämnden har 2016-02-29 anhållit att 3,0 mkr av överskottet för 2015 förs över till 

2016 års budget för nämnden. 

 

Ekonomienheten har i skrivelse tillstyrkt förslaget med förslag att anslaget finansieras ur 

budgeterade medel i finansförvaltningen. Det framgår att i budgeten för 2016 har överföringen 

beaktats med motsvarande summa och att resultatöverföringen inte innebär någon försämring 

av det budgeterade resultatet för 2016. 

Kommunfullmäktige har 2015-09-16, § 120 godkänt att resultatöverföring kan ske fr o m 

bokslutet för 2015 för utbildningsnämnden enligt principerna i ett redovisat förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna resultatöverföring med 3,0 mkr för utbildningsnämnden från 2015 till 2016 års 

budget, att finansieras ur budgeterade medel i finansförvaltningen. 

____________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 49 

Ks § 63  Dnr 2016-79 

Försäljning till Svedab av del av Svedala 306:34 inom FSI-
området, område för skola, förskola mm 

Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till köpeavtal mellan Svedala kommun, 233 80 

Svedala och Svedala Exploaterings AB, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala, enligt vilket 

kommunen ska överlåta ett område om ca 3 356 kvm av fastigheten Svedala 306:34 för en 

överenskommen köpeskilling av preliminärt 755 100 kr och i övrigt på villkor som framgår av 

förslaget till köpeavtal. 

Köpeskillingen avser grovplanerad mark inom FSI-området och inom detaljplanen för del av 

Svedala 306:34 och 306:37 Förskola, skola och idrott, del 1. Området är allmän platsmark för 

parkering inom den kommande skoltomten. Resterande mark inom skoltomten kommer att 

försäljas till Svedab när fastighetsbildningen är klar och marken kan överföras till en av 

Svedab ägd fastighet. 

Vid försäljning av mark till Svedab 2010 för mark inom Naverlönnskolan var köpeskillingen 275 

kr/kvm för mark med byggrätt och 225 kr/kvm för mark med sekundärbyggnader som t ex 

förråd. 

 

Köpeskillingen för den aktuella skoltomtsmarken bedöms som rimlig även idag och föreslås 

vara 275 kr/kvm för mark med byggrätt och 225 kr/kvm för mark som är allmän plats och icke 

byggbar. Vid styrgruppens för FSI möte 2016-02-08 tillstyrktes den nämnda köpeskillingen och 

uppdrogs åt kanslienheten att framlägga förslag till köpeavtal 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal. 

____________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 50 

Ks § 65  Dnr 2016-24 

Ändrat reglemente för bygg- och miljönämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnd, teknisk nämnd, och utbild-
ningsnämnden  

Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till ändrat reglemente för bygg- och 

miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, och 

utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-12-21, § 310, att med tillstyrkan översända förslaget till 

reglemente för bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk 

nämnd, utbildningsnämnden samt valnämnden för yttrande senast 2016-02-26. 

Samtliga nämnder har avgivit yttrande i ärendet med undantag av valnämnden, som kommer 

att behandla förslaget vid senare tillfälle. 

 

Efter lämnade synpunkter från nämnderna har vissa revideringar och kompletteringar gjorts, 

vilket redovisas i kanslienhetens skrivelse.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till reglemente för bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden, att gälla från och med 2016-05-01, samt 

att upphäva gällande reglemente för nu angivna nämnder 2016-04-30.  

_______________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 51 

Ks § 70  Dnr 2016-137 

Redovisning av inte avgjorda motioner 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen en gång per år redovisa 

de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträde april.  

I kommunallagen finns en regel (5 kap § 33 KL) som innebär att motioner bör ha en ettårig 

beredningsfrist. Beredningsfristen löper från det motionen väcks. Om beredningen inte kan 

avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till 

fullmäktige. Kommunfullmäktige får då vid denna anmälan avskriva motionen från vidare 

handläggning.  

Per 2016-03-10 finns det 8 motioner under beredning i kommunförvaltningen. Av dessa är det 

5 motioner där den ettåriga beredningsfristen har överskridits. Kommunfullmäktige har vid 

detta tillfälle möjlighet att avskriva överskridna motioner från vidare handläggning. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-15 redovisades 11 motioner, vilkas beredning 

då ännu inte slutförts. Av dessa är nu 6 besvarade. 

Från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-15 till och med kommunfullmäktiges 

sammanträde 2016-03-09 har 4 motioner lämnats in, varav 1 har blivit besvarade under 

perioden. Sammanlagt har 7 motioner besvarats under det gångna året. 

Redovisning av ej avgjorda motioner föreligger från kanslienheten i tabell, daterad 2016-03-

11.  

Följande motioner är inte besvarade: 

1. Motion angående brandsäkerhet avseende kommunala anläggningar som 

äldreboende, skolor med mera 

Kommunfullmäktige har 2011-05-09 till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (nu 

teknisk nämnd) överlämnat en motion från Ronny Olander, Leif Göthed, Jan-Göran Petersson, 

Kenneth Hovold,  

Christer Jönsson, Gull-Britt Jönsson och Lars Schultz samtliga S med förslag om 

förebyggande brandsäkerhet i kommunala anläggningar som äldreboende, skolor med mera.  

I motionen föreslås att en syneförättning, revision, tillsyn och utförande görs enligt motionens 

anda och mening, att erforderliga resurser avsättes både ekonomiskt och personellt, samt att 
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riskutvärdering med förslag till åtgärdsförslag görs med olika ambitionsnivåer. En konsult har 

fått i uppdrag att utreda frågan. 

Ärendet kommer att behandlas av teknisk nämnd under våren. 

2. Motion om fem flexibla lovdagar från skolan 

Kommunfullmäktige har 2012-09-10 till beredningen för utbildning (nu utbildningsnämnd) 

överlämnat en motion från Leif Göthed, Anders Gsaxner och Kenneth Hovold, alla S, med 

förslag om att varje elev ska ges fem flexibla lovdagar som går att använda under året, att 

eleven tar igen lovdagarna under höstlov, sportlov, sommarlov eller genom annan studiegång, 

att man i skolan och kommunen följer den övriga arbetsmarknadsutvecklingen som finns i 

övriga samhället, samt att utredningen bedrivs skyndsamt för beslut i berört kommunalt organ. 

Ärendet kommer att behandlas av utbildningsnämnden under våren. 

3. Motion om ombyggnad av befintliga kommunala byggnader till ungdomsbostäder 

Kommunfullmäktige har 2013-09-09 till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (nu 

teknisk nämnd) överlämnat en motion från René Lundström och Per Fridberg, båda MP, med 

föreslag att kommunfullmäktige ska ge beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt i uppdrag 

att utreda frågan om att bygga om kommunens befintliga byggnader till ungdomsbostäder i 

enlighet vad som anges i motionen och där det pekas på Röda skolan och Lorens Månsson 

som lämpliga objekt, samt att kommunen anger hur stor del av kostnaderna som kan 

subventioneras. 

4. Motion om att verka för att gynna solen som energikälla till kommunens bostads- och 

fastighetsbestånd 

Kommunfullmäktige har 2013-12-09 till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (nu 

teknisk nämnd) överlämnat en motion från Björn Jönsson och Lars-Owe Edberg, båda S, med 

förslag att kommunen aktivt ska verka för att gynna solen som en energikälla till kommunens 

bostads- och fastighetsbestånd, och att det i nya planerade bostadsområde ska solenergi vara 

en form som ingår i upphandlingsunderlaget. 

5. Motion om att bygga vinterträdgårdar vid äldreboendena Holmagården, Dagcenter 

Svedala, Solgården och Toftaängen 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till beredningen för vård och omsorg (nu socialnämnden) 

överlämnat en motion från Leif Göthed och Gunilla Edberg, båda S, Ingrid Pedersen, SD, 

Jörgen Persson, V samt Lena Thörnquist – (invald som SD) med förslag om att kommunen 

ska bygga vinterträdgårdar på Holmagården, Dagcenter Svedala, Solgården och Toftaängen 

samt att man utrustar dessa på ett pedagogiskt och rogivande sätt. 

6. Motion om översyn av behovet av övergångsställen 
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Kommunfullmäktige har 2016-02-10 till teknisk nämnd överlämnat en motion från Lars 

Lundgren, MP, Ambjörn Hardenstedt, S, samt Jörgen Persson, V, med förslag om 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. 

7. Motion om att sälja billigare mark för till exploatörer som vill bygga hyresrätter 

Kommunfullmäktige har 2016-03-09 till kommunstyrelsen överlämnat en motion från Björn 

Jönsson och Ambjörn Hardenstedt, båda S, med förslag om att byggandet av hyresrätter i 

Sverige har minskat de senaste åren och ger ett förslag på hur byggandet av hyresrätter kan 

stimuleras. De föreslår att man tar fram en modell för försäljning av kommunal mark till 

reducerat pris för att få ner hyresnivåerna till exploatörer som vill bygga hyresrätter. 

8. Motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 

Kommunfullmäktige har 2016-03-09 till kommunstyrelsen överlämnat en motion från Ambjörn 

Hardenstedt, S, Johanna Ersborg, MP samt Jörgen Persson, V, med förslag om kommunens 

hantering av utvecklingen av e-tjänster.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att utvecklingen av e-tjänster och digitala hjälpmedel ska vara ett högt prioriterat område 

för kommunens förvaltningar, 

 att Svedala kommun tar fram ett handlingsprogram för framtagande av nya och för 

förbättring av befintliga e-tjänster och digitala hjälpmedel och att det görs i dialog med 

medborgarna, 

 att Svedala kommun tar fram en ”Sveda lapp” som en plattform för kommunens olika e-

tjänster och liknande för mobila enheter som mobiltelefoner, lösplattor och kommunens 

webbplats,  

 att tydliga mötesplatser behövs för en digital infrastruktur med e-tjänster. Mötesplatser där 

man kan få hjälp med att hantera e-tjänster om man inte klarar det själv. Mötesplatser där 

man möts av en människa, en kunnig person som länken mellan det man behöver och 

tekniken. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 

______ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 52 

Ks § 71  Dnr 2016-115 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen vid kommunstyrelsens 

ordinarie aprilsammanträde redovisa de medborgarförslag, vilka beredning då ännu inte har 

slutförts.  

Per 2016-03-10 finns det 16 medborgarförslag som inte var besvarade. Av dessa är nu 10 

besvarade. 

Från kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2015 till och med kommunfullmäktiges 

sammanträde i mars 2016 har 15 medborgarförslag lämnats in, varav 9 har blivit besvarade 

under perioden. Sammanlagt har 19 medborgarförslag besvarats under det gångna året.  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag föreligger från kanslienheten i bilagd tabell, 

daterad 2016-03-14.  

Följande medborgarförslag är inte besvarade: 

1. Medborgarförslag om att installera sprinkler i Nya skolan 

Kommunfullmäktige har 2011-06-13 till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (nu 

teknisk nämnd) överlämnat ett medborgarförslag från Kar-Fat Poon och Göran Malmberg, 

med förslag om att kommunen ska installera sprinkler i Nya Skolan. 

2. Medborgarförslag om att inrätta en multiplan vid Roslättskolan 

Kommunfullmäktige har 2012-05-14 till beredningen för kultur och fritid (nu kultur- och 

fritidsnämnden) överlämnat ett medborgarförslag från Sofia Meggerle m fl med förslag om att 

det ska anordnas en multiplan vid Ro-slättskolan. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla ärendet våren 2016. 

3. Medborgarförslag om namn på väg och dammar i Bara 

Kommunfullmäktige har 2012-02-13 till kommunstyrelsen överlämnat ett medborgarförslag 

från Kjell Borgström med förslag om att vägen från rondellen på Malmö-vägen ut mot PGA-

banan ska få namnet Brunstensvägen. Dessutom föreslås att dammen mellan Baraskolan och 

Spångholmsskolan ska heta Per Jinsakärret och att de så kallade tvillingdammarna ska heta 

Torrnagerkärren. Förslagsställaren hänvisar till att namnförslagen har använts förr. 
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4. Medborgarförslag om att Röda skolan bevaras 

Kommunfullmäktige har 2013-12-09 till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (nu 

teknisk nämnd) överlämnat ett medborgarförslag från Ann-Magreth Albin med förslag att Röda 

skolan bevaras. 

5. Medborgarförslag om att kommunen ska avstå sitt krav på omkoppling av stuprör på 

Norra Erlandsdal 

Kommunfullmäktige har 2014-01-13 till kommunstyrelsen överlämnat ett medborgarförslag 

från Eva Ragnarsdotter Lantz med förslag beträffande exploateringsområdet Norra Erlandsal 

enligt följande: ”att kommunen backar på kraven att vissa boende på Norra Erlandsdal ska 

koppla bort sina stuprör från kommunens ledningar, att kommunfullmäktige uppdrar åt lämplig 

styrelse, eller annan politisk sammansatt enhet, att titta på frågan och fatta beslut däri samt att 

de boende på området får information om beslutet i frågan i god tid innan tidsfrist löper ut som 

idag är datumsatt, av kommunen, till 2014-03-31”. 

6. Medborgarförslag om att utreda borttagande av häck 

Kommunfullmäktige har 2014-09-08 till kommunstyrelsen överlämnat ett medborgarförslag 

från Ann-Magreth Albin med förslag om att kommunen ska låta utreda varför delar av en häck 

vid hörnan Malmövägen/Värbyvägen har tagits bort och ge besked om vem som kan besluta 

om dylika åtgärder. 

7. Medborgarförslag om att sätta stängsel runt de kvarvarande dammarna på 

Tegelbruket och intill Aggarpsvallen  

Kommunfullmäktige har 2014-11-10 till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (nu 

teknisk nämnd) överlämnat ett medborgarförslag från Annelie Löfgren med förslag om att 

kommunen ska sätta upp stängsel runt de kvarvarande dagvattendammarna på Tegelbruket 

och intill Aggarpsvallen. 

8. Medborgarförslag om att kommunen ska undersöka om invånare kan få möjlighet att 

mot betalning äta på kommunens skolor 

Kommunfullmäktige har 2015-02-11 till utbildningsnämnden överlämnat ett medborgarförslag 

från Ann-Magreth Albin, med förslag om att kommunen ska låta undersöka om invånare kan 

ges möjlighet att mot betalning äta på kommunens skolor. 

9. Medborgarförslag om att anlägga en grusad gångväg längs med Malmövägen i Bara 

samt markering av övergångsställe vid busshållplats  

Kommunfullmäktige har 2015-03-11 till teknisk nämnd överlämnat ett medborgarförslag från 

Kjell Borgström med förslag om att kommunen ska låta anlägga en grusad gångväg längs 

med Malmövägen i Bara och att kommunen ska ordna ett övergångsställe vid 

busshållsplatsen vid Spångholmsvägen. 
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10. Medborgarförslag om bekämpning av björnbärssnår i Baras grönområde 

Kommunfullmäktige har 2015-04-15 till teknisk nämnd överlämnat ett medborgarförslag från 

Ann-Margret Albin med förslag om att man ska bekämpa björnbärssnåren i Baras 

grönområde. 

11. Medborgarförslag om anslutning till det kommunala va-nätet utanför kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Kommunfullmäktige har 2015-05-13 till teknisk nämnd överlämnat ett medborgarförslag från 

Nils Silfverschiöld med förslag om att kommunen bör för att förbättra miljön och höja de 

kommunala VA-intäkter, uppmuntra fastighetsägare utanför kommunens 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 

kommunen fastighetsägarens gräv- och andra projektkostnader upp till maximala 

anslutningsavgiften, framförs det i förslaget. 

12. Medborgarförslag om anläggande av utegym i Svedala tätort  

Kommunfullmäktige har 2015-10-14 till kultur- och fritidsnämnden överlämnat ett 

medborgarförslag från Dennis Larsson med förslag om 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. 

13. Medborgarförslag om inrättande av en fältgrupp i Svedala kommun 

Kommunfullmäktige har 2016-02-10 till kultur- och fritidsnämnden överlämnat ett 

medborgarförslag från Jan-Olof Nilsson med förslag om att Svedala kommun bör ha en 

fältgrupp för att spara både pengar och liv. 

14. Medborgarförslag om markanvändning 

Kommunfullmäktige har 2016-03-09 till kommunstyrelsen överlämnat ett medborgarförslag 

från Bengt Ohlsson med förslag angående markanvändning att kommunen tillskriver 

vederbörande myndighet och begär omförhandling av gränsdragning och då företrädesvis i 

anslutning till bebyggda områden. 

15. Medborgarförslag om att all teknisk utrustning i Svedala kommun bör DNA märkas 

Kommunfullmäktige har 2016-03-09 till kommunstyrelsen överlämnat ett medborgarförslag 

från Ann-Magreth Albin med förslag om att kommunen bör DNA-märka all teknisk utrustning. 

16. Medborgarförslag om söndagstömning av brevlåda i Bara 

Kommunfullmäktige har 2016-03-09 till kommunstyrelsen överlämnat ett medborgarförslag 

från Bertil Persson med förslag om att Svedala kommun tillser så att söndagstömning av 

brevlåda i Bara omedelbart återinförs. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 

______________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
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Kf § 53 Ks Dnr 2016-142 

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  § 54  Ks  2016-111 

Medborgarförslag om att anordna sommarorkester i 
Svedala kommun  

Eva Jonson, ordförande i Svedala kulturskolas föräldraförening, Enskiftevägen 8, 233 33 

Svedala, har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ger ungdomar chansen att 

sommarjobba i en ungdomsorkester genom att anordna en sommarorkester i Svedala 

kommun.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

______________ 
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Kf § 55  Ks  2016-153 

Medborgarförslag om inhängnad hundrastplats på 
Tegelbruket i Svedala 

Annika Cederlund, Glasmästaregatan 15, 233 43 Svedala, har i medborgarförslag föreslagit 

att kommunen bygger en inhängnad hundrastplats på Tegelbruket i Svedala.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för besvarande till förslagsställaren, samt 

 

att svaret ska delges kommunfullmäktige. 

______________ 
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Kf § 56  [Dnr] 2016-155 

 

Medborgarförslag om utveckling av kulturfrågor i 
kommunen 

Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 230 40 Bara har i medborgarförslag föreslagit att den äldre 

kulturen i kommunen utvecklas enligt vad hon närmare redovisat i medborgarförslaget.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

______________ 
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Kf  § 57  Ks 2016-158 

Motion om att starta ”städprojekt” för städning av Svedala 
kommun  

Ambjörn Hardenstedt, S, Lars Lundgren, MP, samt Jörgen Persson, V, har gemensamt lämnat 

in en motion som handlar om nedskräpning i Svedala kommun.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att Svedala kommun snarast undersöker möjligheterna till att påbörja arbetet med att 

skapa ”städ- och renhållningsprojekt” för städning av Svedala kommun,  

 att Svedala kommun tar fram en handlingsplan för hur man ska jobba för att minska 

nedskräpningen av Svedala kommun.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  

________________ 
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Kf § 58  Ks 2016-159 

Motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på 
Solgården i Klågerup 

Ambjörn Hardenstedt, S, Lars Lundgren, MP, samt Jörgen Persson, V, har gemensamt lämnat 

in en motion som handlar om öka utbudet av aktiviteter för seniorer i Klågerup.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta  

 att man tillskapar en dagverksamhet på Solgården med aktiviteter för att ge 

möjligheter till en meningsfull dag med social samvaro i lugn och harmonisk miljö,  

 att man ger seniorer boende i Seniorbostäder samt övriga boende i Klågerup möjlighet 

att ta del av denna verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till socialnämnden för beredning.  

________________ 
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Kf § 59  Ks 2016-160 

Motion om att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna 
som ett återkommande evenemang 

Ambjörn Hardenstedt med flera, S, Per Fridberg, MP, samt Jörgen Persson, V, har 

gemensamt lämnat in en motion som handlar om öka utbudet av aktiviteter för seniorer i 

Klågerup.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta  

 att Svedala kommun arrangerar ”Lindholmsdagarna” som ett regelbundet 

återkommande evenemang, och 

 att man tar fram underlag och presenterar det på hur sådana evenemang skulle kunna 

utformas och när man skulle kunna genomföra det. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

________________ 
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