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Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt M  Patrik Kosowski 

M Linda Allansson Wester L Per-Olof Lindgren 

SD Patrik Persson SD Peter Andrén 

S Göran Malmberg BP Carin Falck 

M Daniel Pedersen S Ewa Bohlin 

SD Henrik Johansson M Göran Jepsson 

S Leif Göthed SD Ronny Johnsson 

M Håkan Mohlin S Torbjörn Sköld 

MP Therese Wallin M Lars Nordberg 

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 Bengt Jönsson 

C Ingegerd Eriksson V Jörgen Persson 

SD Ingrid Pedersen S Christer Jönsson 

S Björn Jönsson M Anne Jönsson 

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 Peter Nordström 

S Jesper Sennertoft   

Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) 

Parti Namn  Namn, titel 

L Kristoffer Linné  Kristina Larsen, tf kanslichef 

V Gustaf Törnquist  Teodora Heim, senior Deloitte AB §§ 60-63 

BP Bo Becking   

S Charlotte Persson   
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M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf § 60   

Ändring av föredragningslistan 

Ordförande föreslår att ärende 13 Valärende utgår från ärendelistan, ärende 5 Höjt avgiftstak 

inom äldreomsorgen kompletteras med protokollsutdrag från pensionärsrådet 2016-04-28 § 

13. Att till sammanträdet inkommen motion om belöningsstrategi läggs till ärendelistan som 

sista ärende samt inkommit medborgarförslag om att bjuda in expertis för att informera om 

tillgänglighet läggs till ärendelistan före ärende 2 godkännande av bokslut samt ärende 7 svar 

på medborgarförslag handläggs som första ärende. 

Kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

__________ 
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Kf § 61 

Ks § 93  Ks 2015-41 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 
undersöka om invånare kan få möjlighet att mot betalning 
äta på kommunens skolor.  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunens invånare kan få möjlighet att mot betalning äta 

på kommunens skolor.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-11 § 33 att överlämna medborgarförslaget till 

utbildningsnämnden för beredning. 

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och tagit ställning till den utredning som redovisar 

olika aspekter av medborgarförslaget. Utbildningsnämnden uttalar inledningsvis att 

intentionerna i medborgarförslaget är goda, men utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad som redovisas i 

utredningen.  

Utbildningsnämnden konstaterar att det finns flera skäl till att invånare inte kan få möjlighet att 

mot betalning äta på kommunens skolor till exempel:  

 skolan är inte en allmän plats. Allmänheten har inte rätt till tillträde på skolans område,  

 risk för snedvridning av konkurrens; att driva restaurang för allmänheten ingår inte i 

den kommunala kompetensen, samt 

 rektor har ett arbetsmiljö- och säkerhetsansvar för sina verksamhetslokaler. 

Grundskolan är obligatorisk och måste därför vara en trygg och säker plats.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat enligt utbildningsnämndens förslag med hänvisning till 

vad som redovisas i utredningen, såsom att skolan inte är en allmän plats och att det finns en 

risk för snedvridning av konkurrens med mera. 

____________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 62 Ks 2016-191 

Medborgarförslag om att bjuda in expertis för att informera 
om tillgänglighet  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bjuder in en sakkunnig för att informera om 

tillgänglighet för att sprida kunskap till förtroendevalda och tjänstemän i ämnet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för besvarande till förslagställaren.  

Svaret delges kommunfullmäktige. 

____________ 
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Kf § 63 

Ks § 46           Ks 2016-78 

Godkännande av bokslut för 2015 samt beviljande av 
ansvarsfrihet för 2015 

Kommunstyrelsen har 2016-03-29 överlämnat bokslutet för 2015 till revisorerna. 

Revisorerna har i skrivelse 2016-04-21 överlämnat revisionsberättelse för 2015 samt rapporter 

avseende granskning av årsredovisning 2015 med bilaga revisionernas redogörelse för 

räkenskapsåret 2015. 

Till dagens sammanträde har utöver ovannämnda handlingar även årsredovisningen för 

Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB utsänts. 

Revisionen har granskat kommunens styrelses, nämnders och fullmäktigeberedningars 

verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Bostads AB Svedalahem och Svedala 

Exploaterings AB även verksamheten i dessa företag under 2015. 

Revisionen föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen, nämnderna och 

kommunfullmäktigeberedningarna samt enskilda ledamöter i dessa organ beviljas 

ansvarsfrihet för 2015 samt tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.  

Sakkunnigt biträde för kommunrevisionen från Deloitte AB redovisar revisionens 

revisionsberättelse. 

Jäv 

De fullmäktigledamöter som under 2015 varit ledamöter eller ersättare i nämnderna eller 

kommunstyrelsen, deltar inte jämlikt 5 kapitlet 20a § kommunallagen, vid handläggningen i 

fråga om ansvarsfrihet för den egna nämnden.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och kommunfullmäktigeberedningarna samt enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2015, samt 

att godkänna årsredovisningen för 2015. 

_________   
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Kf § 64 

Ks § 79  Ks 2016-170 

Förslag till värdeöverföring mellan Svedalahem och 
Svedala kommun – utdelning av 2015 års vinst för 
allmännyttiga ändamål 

Ekonomichefen framlägger förslag i tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-15, att värdeöverföring 

sker från del av vinst hos ett kommunalt bolag till allmännyttiga projekt.  

Svedala kommun äger det allmännyttiga bostadsbolaget Bostads AB Svedalahem. Enligt 

Allvill-lagen (2010:879) finns möjlighet till utdelning av årets löpande vinst för allmännyttiga 

ändamål. De ändamål som överskottet kan tas i anspråk för är åtgärder som kan inrymmas i 

kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 

eller som tillgodoser bostadsbehov för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  

Svedalahems överskott 2015 uppgick till cirka 12 mnkr. Den begränsande utdelningen 

kommer inte äventyra bolagets ställning och framtidsplaner.  

För att främja integration vill kommunstyrelsen att vissa medel tillskjuts till verksamheterna 

från 2015 års överskott i Svedalahem, totalt 2,8 mnkr. Kommunstyrelsen begär att få 

disponera 2,8 mnkr från 2015 års överskott i Svedalahem för följande projekt som ska pågå 

under 2016: 

1. Festival eller liknande arrangemang för främjande av integration och social 

gemenskap i samband med olika former av kulturarrangemang till exempel 

kulturnatten, totalt 250 tkr 

2. Projektanställning av en kvalificerad stödperson för familjer med barn och ungdomar 

för att bryta social isolering och ge stöd och motivation till förändring, totalt 250 tkr 

3. Projektanställning av trygghetssamordnare för att öka tryggheten i Svedala och minska 

bevakning från bevakningsbolag, total 250 tkr 

4. Projektanställning av praktiksamordnare/boendestödjare för asylsökande och 

nyanlända, totalt 250 tkr 

5. Projektanställning av tre tjänster för att främja aktiviteter och mötesplatser för 

ungdomar i åldern 12-18 år, totalt 1 800 tkr. 

Nämnderna får utvärdera samtliga anställningar och aktiviteter. Det är viktigt att påpeka att det 

handlar om tillskott under 2016 och finansiering av eventuell förlängning efter årsskiftet 

saknas. 
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Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar att beslutet om eventuell vinstöverföring från Svedalahem ska 

beslutas av kommunfullmäktige.  

Per Mattsson, M, yrkar att formuleringen i första att-satsen förtydligas med orden ’föreslå 

bolagstämman’ i att-satsen att Svedalahems styrelse att föreslå bolagstämman besluta. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag att ärendet 

avgörs idag i kommunstyrelsen, dels Ambjörn Hardenstedts, S, yrkande att ärendet avgörs i 

kommunfullmäktige, samt ett yrkande av redaktionell karaktär av Per Mattsson, M. 

Ordförande ställer de två förslagen till beslut mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Ambjörn Hardenstedts, S, yrkande att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. Då 

konstaterar även ordförande att att-satsen om omedelbar justering faller bort.  

Ordförande ställer bifall mot avslag på Per Mattssons, M, yrkande om att formuleringen i första 

att-satsen förtydligas med att orden föreslå bolagstämman inlemmas i besluts-attsatsen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Per Mattssons, M, yrkande.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående:  

 att uppmana Svedalahems styrelse att föreslå bolagstämman besluta om utdelning till 

kommunen från 2015 års överskott, totalt 2,8 mnkr för ovannämnda projekt 

 att uppdra åt ombudet vid bolagsstämman att föreslå utdelningen. 

_____________ 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar avslag på liggande förslag i kommunfullmäktige med 

instämmande från Sven Beckman, SD och Jörgen Persson, V.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels kommunstyrelsens förslag, dels 

Ambjörn Hardenstedts, S, med fleras yrkande om avslag på densamma. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå kommunstyrelsens 

förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå kommunstyrelsens förslag om värdeöverföring mellan Svedalahem och Svedala 

kommun.  

_______________ 

  



10(21) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-05-11 
 
 

Kf § 65 

Ks § 90  Ks 2016-133 

Kvalitetsbokslut 2015 för Vård och omsorg 

Socialnämnden har beslutat 2016-03-17 § 28 att till kommunfullmäktige överlämna 

Kvalitetsbokslut 2015 Vård och omsorg för information. 

Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och omsorgs 

verksamheter.  

Syftet med rapporten är att redovisa stora delar av det kvalitetsarbete som genomförts under 

2015 samt följa upp hur arbetet har förlöpt vad gäller de förbättringsförslag som presenterades 

i kvalitetsbokslut 2014.  

Under 2015 gjordes insatser för att höja kvaliteten inom följande områden: 

 Processkartläggning påbörjades 

 Förbättra uppföljningen av biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen 

 Granska förhandsbedömningar av orosanmälningar och att uppföljning av placerade 

barn och unga görs enligt regelverk,  

 Göra rutiner och riktlinjer mer tillgängliga för personal på intranätet, samt 

 Genomföra insatser för att öka införandet av FN:s barnkonvention. 

För kvalitetsbokslut 2016 föreslås fyra prioriterade förbättringsområden vad gäller 

kvalitetsarbetet:  

 Genomförandeplaner upprättas för brukare med LSS-insatser 

 Checklista fastställs för uppföljning av särskilt boende 

 Arbetsprocesser fortsätts kartläggas 

 Socialnämnden beslutar om en teknikutvecklingsplan för att öka införandet  

av tekniska lösningar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ha tagit del av informationen och att lägga den till handlingarna.  

____________________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________   
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Kf § 66 

Ks § 91  Ks 2016-134 

Höjt avgiftstak inom äldreomsorg från och med 2016-07-01 

Socialnämnden har i beslut 2016-03-17 § 31 föreslagit att kommunfullmäktige följer 

lagändringen om höjt nationellt avgiftstak och därmed höjt högkostnadsskydd inom 

äldreomsorgen i enlighet med riksdagens beslut om ändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 §.  

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning 

av avgifter inom äldreomsorgen som kommunerna får ta. Lagändringen syftar till att ge 

kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med 219 kronor per månad för dem med ett 

avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.  

Beslutet innebär en höjning av högkostnadsskyddet i 8 kap 5 § i socialtjänstlagen (2001:453) 

för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och 

sjukvård. Detta regleras som en ändring i socialtjänstförordningen. Lagändringen träder i kraft 

den 1 juli 2016.  

Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Den enskildes 

avgifter får:  

 För hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 

stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel 

av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 

 För bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 

prisbasbeloppet. Denna förändring gäller ej Svedala kommun då boende på särskilt 

boende har egna hyreskontrakt.  

Idag är högkostnadsskyddet 1 772 kr per månad och från och med 1 juli 2016 kommer 

högkostnadsskyddet vara 1 991 kr per månad.  

De som idag har ett avgiftsutrymme som är lägre än 1 772 kronor påverkas inte av det höjda 

högkostnadsskyddet.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Svedala kommun följer lagändringen om höjt nationellt avgiftstak inom äldreomsorg enligt 

riksdagens beslut om ändring i 8 kap 5 § i socialtjänstlagen (2001:453), samt  

att höjd avgift för högkostnadsskydd gäller från och med 2016-07-01. 

______________ 
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Sven Beckman, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Per Mattsson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande från Ambjörn 

Hardenstedt, S.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels kommunstyrelsens förslag, dels 

Sven Beckmans, SD, avslagsyrkande på densamma. Ordförande ställer förslagen mot 

varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag 

röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt 

avslagsyrkandet.  

Omröstningsresultat: 35 röstade Ja och 10 röstade Nej.  

Omröstningen framgår av kolumn 1 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 67 

Ks § 92  Ks 2016-135 

Instiftande av ett ”äldrepris” i Svedala kommun 

Socialnämnden har i beslut 2016-03-17 § 34 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslag 

till Bestämmelser för Svedala kommuns ”äldrepris”.  

Pensionärsrådet beslutade 2015-10-29 § 49 förslå socialnämnden att instifta ett ”äldrepris” 

som förslagsvis delas ut vid en av de årliga seniordagarna. Socialnämnden beslutade  

2015-12-10 § 121 ge Vård och omsorg i uppdrag att utreda förslaget. Förslaget presenterades 

Socialnämnden 2016-03-17 som beslutade ställa sig bakom förslag till ” Bestämmelser för 

Svedala kommuns ”äldrepris”. 

Utdrag ur bestämmelser för Svedala kommuns ”äldrepris”: 

 Socialnämnden delar årligen ut ett ”äldrepris” till person/personer som bor eller verkar i 

kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under året utfört en bra 

insats för äldre, 

 Föreningar, företag och enskilda kan lämna förslag till pristagare, 

 Förslag, med motivering, ska vara socialnämnden tillhanda senast 31 januari varje år och 

ska avse en prestation under föregående år. 

 Socialnämnden beslutar vem som ska tilldelas priset. 

 Priset i form av diplom och blommor delas ut av socialnämndens ordförande under 

förslagsvis en av de årliga seniordagarna.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att instifta ett ”äldrepris” i Svedala kommun, som utdelas för första gången till den/de som 

under året 2016 utfört en bra insats för äldre,  

att bemyndiga socialnämnden att ändra benämningen på ”äldrepriset”, samt 

att anta förslag till bestämmelser för Svedala kommuns ”äldrepris” som inlemmas i Svedalas 

författningssamling.  

_____________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 68 

Ks § 94  Ks 2016-176 

Ändring av rutin vid hot mot förtroendevald 

Kanslienheten har framlagt förslag till reviderad rutin vid hot mot förtroendevalda. Samråd har 

skett med säkerhetschefen och några smärre ändringar av administrativ karaktär har 

företagits. 

Under hösten 2009 framarbetades en rutin vid hot mot förtroendevald. Kommunfullmäktige 

noterade informationen till protokollet vid sammanträdet i december 2009.  

Den uppdaterade rutinen ska komma samtliga förtroendevalda tillhanda i Svedala kommun.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till rutin. 

______________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 69 

Ks § 96  Ks 2016-177  

Försäljning av del av Värby 44:1 samt del av Skammarp 4:1  

Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till köpeavtal mellan Svedala kommun 

och Anders och Melany Dieterle, Sigvards Grubbes gata 35, 233 63 Bara, enligt 

vilket kommunen ska försälja ca 720 kvm av fastigheterna Svedala Värby 44:1  

och Svedala Skammarp 4:1 för en överenskommen köpeskilling av preliminärt 

151 000 kr och i övrigt enligt vad som framgår av förslaget till köpeavtal. 

 

Köparna har i epostbrev framfört önskemål om att utöka sin fastighet Värby 44:544 

enligt ett redovisat förslag. Frågan har avvaktat upprättande av förslag till detaljplan. 

 

Det område som kommunen överlåter ingår i förslag till detaljplan för Bara Backar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal. 

__________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 70 

Ks § 98  Ks 2016-154 

Svedalahallen AB; anhållan om utökad kommunal borgen 
för lån för uppförandet av Svedalahallen 

Svedalahallen AB har i skrivelse 2016-04-08  anhållit om utökad kommunal borgen för ett lån 

på 2 200 000 kr till totalt 40 475 000 kr för uppförandet av Svedalahallen. Svedalahallen AB 

framför i skrivelsen att framställningen baseras på en slutreglering av kostnaderna och 

kommer inte att återkomma med begäran om ytterligare kommunal borgen med anledning av 

hallprojektet. 

I skrivelsen redovisas att det uppkommit kostnadsfördyrningar i projektet med 3 248 000 kr. 

Avsikten är att finansiera de med 750 000 kr i aktieägartillskott från Svedala Tennisklubb och 

med 298 000 kr genom besparingar och budgetändringar i Svedalahallen AB.  

Resterande 2,2 mkr ansöker Svedalahallen AB således om borgen för ett utökat lån. 

Svedalahallen AB redovisar i skrivelsen orsaken till de uppkomna kostnadsökningarna som 

främst varit att markundersökningen inte visat sig stämma med verkligheten, vilket ledde till att 

ny markundersökning fick göras med omprojektering som följd, samt att en stålbalksarmerad 

brandvägg fick sättas upp. Det senare var ett krav som Svedalahallen menar inte kunnat 

förutses. 

Kommunfullmäktige har 2014-01-13, § 10, gått i borgen för Svedalahallen AB med 4 745 000 

kr för ett lån avseende 3 utomhusbanor, 1 padelbana samt plankbana för minitennis. 

Kommunfullmäktige har 2014-05-12, § 65, gått i borgen för ett lån på 33 530 000 kr med en 

löptid på högst 33 år för uppförande av bolagets anläggning Svedalahallen. Borgensåtagandet 

är därmed totalt 38 275 000 kr. 

Kommunfullmäktige har 2014-10-13, § 130, beslutat att ta ut en årlig borgensavgift av 

Svedalahallen AB på 0,4 % för de lån som kommunfullmäktige har gått i borgen för, för 

närvarande totalt 38 275 000 kr (4 745 000 kr respektive 33 530 000 kr). 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att gå i borgen såsom för egen skuld för ett lån på 2 200 000 kr till Svedalahallen AB med en 

löptid på högst 10 år för uppförandet av Svedalahallen, varmed det totala borgensåtagandet 

uppgår till 40 475 000 kr, samt 

 

att utta en årlig borgensavgift på 0,4 % även för det utökande borgensåtagandet avseende 

lånet på 2 200 000 kr. 
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________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 71 

Ks § 99  Ks 2015-294  

Översyn av planer, program och policies som är antagna 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-28 § 238 att uppdra åt nämnder och andra, som anges 

ansvariga i den lista som kanslienheten upprättat över planer, program och policys, i uppdrag 

att utföra en översyn över nämnd lista för att se om de fortfarande är aktuella och giltiga. 

Samtliga nämnder och övriga har återrapporterat och listan är uppdaterad i enlighet  

med inkomna svar från bygg- och miljönämnden 2015-11-12 § 130,  

socialnämnden 2015-12-10 § 118, Teknisk nämnd 2016-01-12 § 5,  

utbildningsnämnden 2016-02-01 § 20 samt kultur- och fritidsnämnden 2016-02-03 § 3.  

Kultur- och fritidsnämnden har antagit Kultur, biblioteks och fritidsplanen 2016-2018 vid  

Kof § 98 2015-12-02 samt Biblioteksplanen 2016-2018 vid Kof § 4 2016-02-03. 

Kommunstyrelsen beslutade meddela kultur och fritidsnämnden att beslut avseende kultur- 

och fritidsnämndens förslag till Kultur, biblioteks och fritidsplanen 2016-2018 samt 

biblioteksplanen 2016-2018 överlämnas för fastställande i kommunfullmäktige.  

Ekonomichefen föreslår i tjänsteskrivelse att policydokumentet Principer för redovisning av 

investerings- och driftkostnader upphävs.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna översynen av planer, program och policys som är antagna av kommun-

fullmäktige, enligt vad som framgår av tabell daterad 2016-04-28, 

 

2. att upphäva kommunfullmäktiges beslut fattat 2002-04-10 § 35 om Trafikplan för Svedala 

tätort för att den är inaktuell, 

 

3. att upphäva kommunfullmäktiges beslut fattat 2006-04-12 § 39 om Policy angående 

kostnader i samband med klassresor, utfärder med mera, med hänvisning till Skolverkets 

juridiska vägledning om avgifter i skolan, 

 

4. att upphäva kommunfullmäktiges beslut fattat 2007-12-12 § 161 om Policy för principer för 

redovisning av investerings- och driftskostnader, med hänvisning till att RKR:s 

rekommendationer, 

 

                                                                                                       forts § 71 
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forts Kf § 71 

 
5. att upphäva kommunfullmäktiges beslut fattat 2009-04-08 § 51 om Basanpassnings-

program "Bättre för alla", med hänvisning till att numera regleras dessa frågor genom lag, 

samt 

 

6. att upphäva kommunfullmäktiges beslut fattat 2001-03-14 § 25 om vindkraftspolicy, på 

grund av att den ersatts av FÖP Vindkraft 2008. 

________ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

_______________ 
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Kf § 72      Ks 2016-166 

 

 

Motion om utökad valfrihet inom området personlig 
assistans 

Leif Göthed, S, Per Fridberg, MP samt Jörgen Persson, V, har lämnat in en motion som 

handlar om att utveckla ett kommunalt alternativ inom personlig assistans.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att Svedala kommun tar fram ett handlingsprogram för att personlig assistans ska vara ett 

högt prioriterat kommunalt omsorgsområde, i egen kommunal regi, 

 att i handlingsprogrammet ska även ekonomiska, arbetsmiljömässiga, såväl fysisk som 

psykosocial arbetsmiljö, samt kollektivavtalsmässiga faktorer belysas.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 

____________ 
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Kf § 73  Ks  2016-200 

Motion om belöningsstrategi 

Ambjörn Hardenstedt, S, och Jesper Sennertoft, S har lämnat in en motion som handlar om 

olika metoder att belöna goda prestationer som gör skillnad för organisationens medlemmar. 

Belöning kan till exempel avse en grupp medarbetare, en arbetsgrupp som uppnått en 

prestation. Det viktigaste är att belöningarna är kända, transparanta och accepterade av 

organisationen.  

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Svedala kommun arbetar fram en belöningsstrategi som ska gälla kommunövergripande i 

samtliga nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

_________ 
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