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Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt S Jesper Sennertoft 

M Linda Allansson Wester M Patrik Kosowski 

SD Patrik Persson L Per-Olof Lundgren 

S Charlotte Persson, tj ers SD Peter Andrén 

M Daniel Pedersen BP Bo Becking, tj ers 

SD Bengt Jönsson, tj ers S Per Thaagaard Pedersen, tj ers 

S Valentin Jovanovic, tj ers M Göran Jepsson, ordförande 

M Lars Nordberg, tj ers §§ 74-75 SD Ronny Johnsson 

M Gunilla Nordgren §§ 76-94 S Karl-Erik Evgård, tj ers 

MP Johanna Ersborg M Dan Nilsson, tj ers 

SD Henrik Corneliussen MP Therese Wallin, tj ers 

L Christer Åkesson, tj ers C Eva Magnusson 

BP Birgitta Delring S Geir Hansen 

S Lise-Lott Gsaxner M Ulf Lennerling 

M Per Mattsson SD Ulf Löfgren, tj ers 

C Ingegerd Eriksson V Jörgen Persson 

SD Ingrid Pedersen S Christer Jönsson 

S Björn Jönsson, vice ordförande M Anne Jönsson, tj ers 

M Sverker Nordgren SD Hans Bengtsson 

S Heléne Hardenstedt M Ewa Lennerling 

M Joakim Andersson L Kristoffer Linné, tj ers 

MP Lars Lundgren SD Gunnel Landström 

SD Sven Beckman   

Övriga närvarande (ersättare, tjänsteman och övriga) 

Parti Namn Namn, titel  

M Lars Nordberg §§ 76-94 Kristina Larsen, tf kanslichef  

SD Peter Nordström Lars Sonesson, Svedala TK §§ 74-75  

V Gustaf Törnqvist Anna Hardenstedt Ståhl, Svedala GIF §§ 74-75  
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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  § 74  

Förändring av ärendelista 

Ordförande föreslår att 

 ärende 6, exploateringsavtal för Nygårds dammar kompletteras med undertecknat avtal,  

 ärende 10, Förslag till preliminära budgetramar kompletteras med MBL-protokoll, 

 ärende 18, valärende kompletteras med skrivelse från Sverigedemokraterna med 

namnförslag till fyllnadsval efter Henrik Johansson,  

 ärende 20 till sammanträdet inkomna medborgarförslag, motioner med mera kompletteras 

med en interpellation från Johanna Ersborg, MP, och att interpellationen behandlas som 

nytt ärende sist på ärendelistan, 

 ärende 21 Förvärv av del av Svedala 306:61 kompletteras med justerat protokoll från 

kommunstyrelsen 2016-06-08.  

Kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

__________ 
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Kf 75 

Presentation av Svedalahallen  

Ny utomhustennisanläggning och tillbyggnad av tennishallen med bland annat multihall och 

padelbana har nyligen färdigställts. Två föreningar, Svedala Tennisklubb och Svedala 

Gymnastik och Idrottsförening, bedriver sin verksamhet i Svedalahallen. 

Dessa två föreningar har bjudits in till fullmäktige för att berätta om vad nya Svedalahallen 

betyder för deras verksamhet och kommunen. 

Lars Sonesson, Svedala TK och Anna Hardenstedt Ståhl, Svedala GIF berättar om sina 

erfarenheter. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

__________ 
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Kf § 76 

Ks § 129  Ks 2015-199 

Svar på medborgarförslag om anslutning till det 
kommunala va-nätet utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bör för att förbättra miljön och höja de 

kommunala va-intäkterna för att uppmuntra fastighetsägare utanför kommunens att ansluta sig 

till det kommunala Va-nätet. Förslagställaren anger 4 punkter som anses förbättra 

förhållandena. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-13 § 88 att översända medborgarförslaget till teknisk 

nämnd för yttrande. 

Teknisk nämnd tog beslut 2016-04-21 § 36 om att föreslå kommunfullmäktige förändra 

riktlinjerna för anslutning av fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde till kommunalt 

verksamhetsområde vatten och avlopp. Beslutet innebär möjlighet till reduktion av 

anläggningsavgiften, men inte i den omfattning som medborgarförslaget föreslår.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till av teknisk nämnd fattat beslut § 36, 

2016-04-21 om förändrade principer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde 

till kommunalt vatten och avlopp.  

____________ 
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Kf § 77 

Ks § 130  Ks 2014-647 

Svar på medborgarförslag om att sätta stängsel runt de 
kvarvarande dammarna på Tegelbruket och intill 
Aggarpsvallen 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska sätta upp stängsel runt de kvarvarande 

dagvattendammarna på Tegelbruket och intill Aggarpsvallen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-10 § 148 att översända medborgarförslaget till 

beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt för beredning. 

Teknisk nämnd har behandlat ärendet 2016-04-21 § 34 och föreslår kommunfullmäktige 

besluta att medborgarförslaget inte ska föranleda någon åtgärd då det saknas objektiva skäl 

att sätta upp staketet runt de två utjämningsytorna med hänvisning till vad som redovisats i 

miljö och tekniks skrivelse om vattenstånd, utjämningsytornas läge, avståndet till befintliga 

bostäder samt lekplatser.  

Gata och parkchefen redogör i tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-28 som behandlades på 

teknisk nämnd, de olika faktorer som ska beaktas för att stängsel ska uppsättas och 

konstaterar att vad som angivits om vattenstånd, utjämningsytornas läge, avståndet till 

befintliga bostäder samt lekplatser saknas juridiskt sett objektiva skäl att sätta upp stängel runt 

de två utjämningsytorna.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget är besvarat och att det saknas objektiva skäl att sätta upp staketet runt 

de två utjämningsytorna med hänvisning till vad som redovisats i miljö och tekniks skrivelse 

om vattenstånd, utjämningsytornas läge, avståndet till befintliga bostäder samt lekplatser.   

___________ 

  



8(26) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-06-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

  

 

 

Kf § 78 

Ks § 108  Ks 2012-466 

Antagande av detaljplan för Nygårds dammar 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga cirka 63 bostader som utgörs av 

friliggande småhus samt grupphus. Utmed Ystadbanan föreslås bulkerskyddsvallar. Befintlig 

markväg flyttas något norrut i planområdets västar och östra del för föreslagna 

bullerskyddsvallar. På Börringevägen föreslås dels en gång- och cykelpassage med en 

mittrefug för att öka trafiksäkerheten, dels en separat gång och cykelväg, som kommer att 

ansluta till planerad planskild korsning i korsningspunkten Börringevägen/väg 108.  

Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt art skyddsförordningen och att 

inte försämra vattenkvaliteten i befintliga vårmarker inom planområdet.  

Ärendet har behandlats i bygg-och miljönämnden 2016-05-12 § 78. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-05-23 § 108. Therese Wallin, MP, yrkade 

återremiss av ärendet och Ambjörn Hardenstedt, S; yrkade bifall till liggande förslag, med 

tilläggsyrkande på tilläggs-att sats att kommunstyrelsen ger Miljö och teknik i uppdrag att 

beskriva trafiksituationslösningarna för väg 108 /Börringevägen.  

Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle avgöras vid sittande möte och omröstning 

begärdes och genomfördes. Omröstningsresultatet blev: 10 Ja-röster och 1 Nej-röst, sålunda 

beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle avgöras vid sittande möte.  

Ordförande konstaterade att ett förslag till beslut åsterstod och det var kommunstyrelsens, 

vilket kommunstyrelsen biföll. Vidare biföll kommunstyrelsen Ambjörn Hardenstedts, S, 

tilläggsatt-sats om att kommunstyrelsen ger Miljö och teknik i uppdrag att beskriva 

trafiksituationslösningarna för väg 108 /Börringevägen 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående. 

Sven Beckman, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Johanna Ersborg, MP, yrkar i första hand återremiss och i andra avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

Per-Olof Lindgren, L, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och han yrkar avslag på MPs 

och SDs yrkanden.  

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag och ställer bifall mot avslag om ärendet 

ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet ska avgöras idag 

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

återremitteras.  

Omröstningsresultat: 29 röstade Ja, 14 röstade Nej och 1 avstod 

Omröstningen framgår av kolumn 1 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 1. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 2.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Svedala 315:17 Nygårds dammar. 

_______________ 
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Kf § 79 

Ks § 109  Ks 2012-466 

Exploateringsavtal för Nygårds dammar  

Exploateringsenheten lägger fram förslag till exploateringsavtal med Reie Nordqvist, 

Tittentégården, Tittentévägen 64, 233 91 Svedala avseende exploatering inom dennes 

fastighet Svedala 315:17 för uppförande av cirka 65 bostäder som småhus enligt detaljplan för 

del av Svedala 315:17, ”Nygårds dammar” i Svedala. 

Förslaget till detaljplan behandlas parallellt med detta exploateringsavtal. 

I gällande exploateringsprogram 2016-2020 är projektet medtaget med start av husbyggandet 

2017 och med 10 småhus/år. De cirka 65 småhusen omfattar cirka 35 som styckehus och 

cirka 30 som grupphus. 

I tjänsteskrivelse redogör exploateringsenheten för exploateringsavtalet.  

Avtalet innehåller inte något vite för försenad byggstart. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående. 

Johanna Ersborg, MP, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  

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

Johanna Ersborgs, MP, avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 1.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till exploateringsavtal, samt 

att uppdra åt teknisk nämnd att beakta behovet av investeringsanslag för 2017 med  

460 000 kr för kommunens kostnader för gång och cykelväg och cykelpassage inom 

exploateringsområdet. 

___________________ 
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Kf § 80 

Ks § 110  Ks  2013-241 

Antagande av detaljplan för del av Sturup 1:129 med flera, 
Sturup Park etapp 2 

Bygg- och miljönämnden har 2015-12-10 framlagt förslag till detaljplan för del av Sturup 1:129 

med flera, Sturup Park etapp 2.  

Kommunstyrelsen har 2013-06-17, § 167 beslutat att uppdra åt bygg och miljönämnden att 

upprätta förslag till detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl., Sturup Park 2, område D2.3 i 

fördjupad översiktsplan för Sturup.  

Kommunstyrelsen har 2014-03-24 beslutat att planarbetet ska fortsätta för det aktuella 

området D2.3. Syftet med detaljplanen är bland annat att ge möjlighet till att bygga en 

företagspark med kontor och småindustri som inte är tillståndspliktig, det vill säga enbart  

C-verksamhet tillåts, samt lager.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-05-23 § 110. Therese Wallin, MP, yrkade avslag 

på liggande förslag och Linda Allansson Wester, M, yrkade bifall till liggande förslag. 

Ordförande konstaterade att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag att anta 

detaljplanen, dels Therese Wallins yrkande att avslå densamma. Ordförande ställde förslagen 

mot varandra och fann att kommunstyrelsen biföll liggande förslag. Therese Wallin, MP, 

reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Johanna Ersborg, MP, yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag.  

Linda Allansson Wester, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på 

Johanna Ersborgs ;MP, yrkanden. 

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag och ställer bifall mot avslag om ärendet 

ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs och genomförs.  
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Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet ska avgöras idag 

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

återremitteras.  

Omröstningsresultat: 31 röstade Ja, 3 röstade Nej och 10 avstod. 

Omröstningen framgår av kolumn 2 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut kvar dels Linda Allansson Wester, M, 

och Ambjörn Hardenstedts, S, yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels Johanna 

Ersborgs, MP, avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 3.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta framlagt förslag till detaljplan för del av Sturup 1:129 med flera, Sturup Park etapp 2. 

__________ 
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Kf § 81 

Ks § 111  Ks 2013-241 

Tilläggsavtal med exploateringsavtal med Sturup Park AB 

Exploateringsenheten lägger fram förslag till tillägg till exploateringsavtal med Sturup Park AB, 

Börringe Kloster, 233 91 Svedala avseende område D 2.3 i fördjupad översiktsplan för Sturup.  

Exploateringsavtal har 2001-12-19 tecknats mellan kommunen och exploatören Sturup Park 

AB avseende företagspark betecknat D 2.2, D 2.3 och D 3.2 i fördjupad översiktsplan för 

Sturup 1993. Förslaget till avtal är ett tilläggsavtal till nämnt exploateringsavtal.  

För område D 2.3 har framtagits förslag till detaljplan för del av Sturup 1:129 med flera, Sturup 

Park etapp 2. Syftet med detaljplanen är att anordna en företagspark för kontor och 

småindustri samt lager.  

I tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-04, redogör exploateringsenheten för tillägg till 

exploateringsavtalet. 

Samråd av framtagande av förslaget till tilläggsavtal har skett inom Miljö och teknik samt  

Bygg och miljö.  

Handlingar i ärendet är tjänsteskrivelse, Tilläggsavtal 1 till exploateringsavtal avseende Sturup 

Park, Svedala kommun med bilaga1 - karta, bilaga 2 - Normberskrivning för allmänna 

anläggningar samt bilaga 3 Dagvattenpolicy för Svedala kommun.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Johanna Ersborg, MP, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

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

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut kvar dels Linda Allansson Wester, M, 

yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels Johanna Ersborgs, MP, avslagsyrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag.  

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 3.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till exploateringsavtal. 

________________   
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Kf § 82 

Ks § 113  Ks 2016-175 

Ekonomisk uppföljning för januari – april 2016,            
inklusive prognos 

Kommunledningen har upprättat förslag till ekonomisk uppföljning under perioden januari–april 

2016 för kommunstyrelsens område, tillsammans med prognos.  

Ekonomienheten har upprättat förslag på uppföljning som omfattar kommunens ekonomiska 

ställning samt utfall för nämnderna vad gäller drift och investeringar till och med 30 april 2016 

med prognos för helåret.  

Ekonomienheten har gått igenom samtliga större balansposter, periodiserat utfallet och stämt 

av budget och kommunbidrag för första tertial 2016. Resultatöverföring från 2015 har 

verkställts i enlighet med beslutet, dels för utbildningsnämndens driftverksamhet och del för 

investeringsbudgeten, samtliga verksamheter. Verksamheterna har lämnat kommentar till 

utfallet och prognosen samt redogjort för viktiga händelser under årets första månader. 

Båda rapporterna ”Uppföljning jan-april 2016 Kommunstyrelsen” samt ”Uppföljning jan-april 

2016” behandlades på kommunstyrelsens budgetberedning 2016-05-20.  

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet 2016-05-20.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-23 § 113 och beslutade då att dels 

godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2016 Kommunstyrelsen, dels att uppmana nämnder 

med befarat underskott i prognosen att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans vid årets 

slut. Ekonomichefen redovisade den ekonomiska rapporten på mötet.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2016 för Svedala kommun.  

__________ 
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Kf § 83 

Ks § 114  Ks 2016-189 

Förslag till preliminära budgetramar 2017-2019 för Svedala 
kommun 

Enligt planen för ekonomistyrning ska kommunfullmäktige i juni månad fatta beslut om 

premilininära budgetramar 2017-2019 inklusive mål och investeringar.  

Ekonomichefen redogör för förslaget i tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17. 

Nämnderna får i uppdrag att senast 22 september 2016 inkomma med yttrande till 

kommunstyrelsens budgetberedning. Följande ska beaktas i nämndernas yttranden:  

 Eventuella omformuleringar och kompletteringar av mål 

 Investeringsbehov 

 Volymförändringar utifrån befolkningsprognos 

 Nya/förändrade lokalbehov och dess ekonomiska konsekvenser 

 Rättelser, justeringar och andra förändringar vad gäller ramar 

 Eventuella förändringar i verksamheten och deras ekonomiska konsekvenser 

 Uppräkning av ramarna inför 2017.  

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet 2016-05-20.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-23 § 114 och beslutande då att uppdra åt 

nämnderna att senast 22 september 2016 inkomma med yttrande enligt anvisning till 

kommunstyrelsens budgetberedning. Ekonomichefen redovisade ärendet på mötet.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2017-2019 för Svedala kommun, inklusive 

förslag till investeringar inom Miljö och teknik samt verksamheternas ramar.  

_____________ 
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Kf § 84 

Ks § 120  Ks 2016-202 

Ny kommunikationspolicy för Svedala kommun 

Kommunikationsenheten lägger fram förslag på ny kommunikationspolicy för Svedala 

kommun.  

Kommunikationschefers tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-10, anges att uppdatering av 

Svedala kommuns kommunikationspolicy från 2008-10-08 § 121 har gjorts eftersom det i 

samhället skett en betydande utveckling av kanaler för informationsspridning och dialog. 

Policyn beaktar även kommunens vision och förhållningssätt i form av värdeorden Hållbarhet, 

Engagemang, Öppenhet och Mod.  

Kommunikationspolicyn kommer att förankras hos chefer och medarbetare via lunchföre-

läsningar och arbetsplatsträffar under hösten 2016. Policyn ska bland annat finnas tillgänglig 

på intranätet.  

Kommunikationschefen presenterade policyn på kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna den nya kommunikationspolicyn för Svedala kommun, samt 

att upphäva kommunikationspolicyn från 2008-10-08 § 121. 

____________  
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Kf § 85 

Ks § 122  Ks 2016-204 

Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016-2018 

Kultur- och fritidsnämnden antog Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016-2018 

2016-02-03. Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-25 meddela kultur- och fritidsnämnden att 

beslut avseende kultur- och fritidsnämndens förslag överlämnas för fastställande i 

kommunfullmäktige.  

Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016-2018 är ett kommunövergripande 

dokument som ger uttryck för kultur- och fritidsnämndens samlade ambitioner och syn på 

verksamhetsområdets utveckling. Planen är också avsedd att vara ett stöd i det framtida 

arbetet för såväl förtroendevalda som anställda i kommunen.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa planen för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2016-2018, samt  

att upphäva Biblioteksplan för 2012-2105 och Kultur, turism-, biblioteks- och fritidsplan för 

2012-2015.  

______________ 
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Kf § 86 

Ks § 123  Ks 2016-209 

Förändringar av hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- 
och fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra.  

Fritidsenheten har genomfört en översyn av de avgifter som tas ut för att boka tider i de 

kommunala anläggningarna för kultur- och fritidsverksamhet. Översynen har lett fram till ett 

förslag med vissa förändringar av avgifter. Fritidschefen redogör för förändringarna i sin 

tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-25.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2016-05-03 § 36 att tillstyrka fritidsenhetens förslag på 

förändringar av avgifter till hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- och fritidslokaler  

och – anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och andra.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet 2016-05-23 och föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa förslaget till hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- och fritidslokaler  

och – anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och andra, samt 

att hyresavgifterna gäller från och med den 1 juli 2016. 

__________ 
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Kf § 87 

Ks § 124  Ks 2016-185 

Handlingsplan – Våld i nära relationer 2016-2019 

Socialnämnden har beslutat 2016-04-21 § 39 ställa sig bakom förslag till handlingsplan – våld 

i nära relationer 2016-2019 samt att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget.  

Handlingsplanen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med 

våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Handlingsplanens syfte är att redogöra för 

Individ och familjeomsorgens övergripande mål med arbetet mot våld i nära relationer och ge 

riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet 2016-05-23 och föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till handlingsplan – Våld i nära relationer 2016-2019, samt 

att upphäva Handlingsplan för kvinnofrid i Svedala kommun 2009-2011 från  

2009-10-14 § 132. 

___________ 
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Kf § 88 

Ks § 125  Ks 2015-210 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne 

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslag till nytt 

hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar kommunerna i skrivelse, daterad 2016-03-01, 

att politiskt anta avtalet, under förutsättning att Regionfullmäktige gör detsamma.  

Kommunstyrelsens ordförande har 2016-03-08 översänt ärendet för yttrande av 

socialnämnden. 

Socialchefen redogör för avtalet i skrivelse daterad 2016-04-13 där sammanfattningen bland 

annat lyder: Det krävs ytterligare steg med gemensam styrning och ledning av resurser för att 

ge medborgarna en sammanhållen vård. Det nu föreslagna avtalet är ett steg i den riktningen 

och socialnämnden förordar att Svedala kommun tecknar avtal enligt förslag med Region 

Skåne.  

Socialnämnden beslutade 2016-04-21 § 45 i enlighet med socialchefens förslag till beslut. 

Region Skåne ska årligen redovisa uppföljningar av kostnadsökningar för såväl regionen som 

för kommunerna i en rapport som delges kommunen.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-23. Per Mattsson, M, yrkade bifall till 

förslaget. Ordförande konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, vilket kommunstyrelsen 

biföll.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, 

2016-01-19 med bilagor, under förutsättning att Regionsfullmäktige antar avtalsförslaget, samt 

att avtalet ska gälla tillsvidare från och med 2016-09-01, att från och med 2020-01-01 gäller  

18 månaders uppsägningstid, att från och med 2018-01-01 kan den del av avtalet som utgör 

Utvecklingsplan (Del B) sägas upp separat med 18 månaders uppsägningstid.  

_______________  
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Kf § 89 

Ks § 127  Ks 2011-331 

Svar på motion om brandsäkerhet med mera om 
kommunala anläggningar som äldreboende, skolor med 
mera 

Ronny Olander, Leif Göthed, Jan-Göran Petersson, Kenneth Hovold, Christer Jönsson,  

Gull-Britt Jönsson och Lars Schultz samtliga S har i motion framlagt förslag om förebyggande 

brand-säkerhet i kommunala anläggningar som äldreboende, skolor med mera. I motionen 

föreslås att en syneförrättning, revision, tillsyn och utförande görs enligt motionens anda och 

mening, att erforderliga resurser avsättes både ekonomiskt och personellt, samt att  

riskutvärdering med förslag till åtgärdsförslag görs med olika ambitionsnivåer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-09 § 87 att till Beredningen för samhällsbyggnad och 

tillväxt överlämna motionen för beredning.  

Teknisk nämnd har behandlat ärendet 2016-04-21 § 33 och föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen då innebörden av motionens förslag ryms inom befintlig verksamhet.  

Räddningschefen redogör i tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-05, som behandlades på teknisk 

nämnd, att räddningstjänsten i stort arbetar på det sätt som motionen föreslår. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen då innebörden av motionens förslag ryms inom befintlig verksamhet. 

____________ 
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Kf § 90 

Ks § 128  Ks 2016-181 

Förändrade principer för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde till kommunalt vatten och avlopp 

Teknisk nämnd föreslår i beslut 2016-04-21 § 36, att kommunfullmäktige att riktlinjerna för 

anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

justeras.  

Tjänsteskrivelse föreligger från va-chefen, daterad 2016-03-30 som innehåller en översikt av 

olika kommuners principer för om och hur anslutning kan ske för fastigheter utanför 

verksamhetsområde och vilka avgifter som tas ut.  

Tjänsteskrivelse föreligger från va-chefen, daterad 2016-04-05 med förslag till beslut om hur 

riktlinjerna för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp ska lyda.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att riktlinjerna för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten 

och avlopp lyder:  

 Kommunen anvisar förbindelsepunkt i anslutning till befintliga ledningsnätet om inte 

särskilda skäl för annan plats finns. 

 Avgift sätts enligt taxa. Förbindelsepunktsavgiften reduceras, med 1/350 per meter 

upp till 350 meter, med avseende på ledningens/ledningarnas längd mellan 

förbindelsepunkt och placering av pumpenhet om sådan finns eller till 

trädgårdstomtgräns om det avser endast vattenledning eller självfallsledning.  

 Kommunen ska godkänna fastighetsägarnas utbyggnadsutformning och kvalitet samt 

kan begära att särskild anordning såsom vattenmätarbrunn eller luftningsanordning 

anläggs på fastighetsägarens bekostnad. 

 Förbindelsepunkt anvisas endast om det anses lämpligt. 

_________________ 
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Kf § 91   

 

Valärende 

Elin Westerberg, MP, avsäger sig, i skrivelse inkommen 2016-05-17, från sina samtliga 

förtroendeuppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden, ersättare i kommunstyrelsen, 

ledamot i Bostads AB Svedalahem samt ledamot i Svedala Exploaterings AB (SVEDAB), dnr Ks 

2016-2017.  

Henrik Johansson, SD, avsäger sig, i skrivelse inkommen 2016-05-26, från sitt 

förtroendemannauppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, dnr Ks 2016-227.  

Förslag finns om att utse Christoffer Andersson, född 1986, som Sverigedemokraternas andre 

ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Elin Westerbergs, MP, avsägelse av förtroendemannauppdrag som ledamot i 

bygg och miljönämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Bostads AB Svedalahem 

samt ledamot i Svedala Exploaterings AB (SVEDAB). 

att godkänna Henrik Johannsons, SD, avsägelse av förtroendemannauppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen.  

att utse Christer Andersson, född 1986, som Sverigedemokraternas andre ersättare i 

kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31.  

_____________ 
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Kf § 92   

 

Delgivning 

 Svar på medborgarförslag om DNA-märkning, dnr Ks 2016-102 

 Svar på medborgarförslag om inhägnad hundrastplats på Tegelbruket i Svedala,  

dnr Ks 2016-153 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-25 § 85 tillsammans med Risk och 

Sårbarhetsanalyse för Svedala kommun 2015-2018, dnr 2016-99 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-23 § 118 tillsammans med 

Informationssäkerhetspolicyn för Svedala kommun, dnr 2016-109 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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Kf § 93  Ks 2016-231 

Förvärv av del av Svedala 306:61 för ändrad sträckning av 
Ågatan i Svedala 

Exploateringsenheten framlägger förslag till köpeavtal mellan Svedala kommun och Falsterbo 

hus & förvaltning AB, c/o Börje Andersson, Pepparrotsvägen 29, 238 38 Oxie, enligt vilket 

kommunen ska förvärva del av Svedala 306:61 mot en köpeskilling av 2 000 000 kr, bekosta 

rivning av en befintlig byggnad som är belägen inom och utanför det aktuella området samt i 

övrigt på i köpeavtalet angivna villkor.  

Förvärvet sker för att Ågatan ska kunna byggas ut i ny sträckning enligt förslag till detaljplan 

för del av Svedala 306:34 med flera, Aggarpsbron. I samband härmed kommer ny bro att 

anläggas över Segeå som ersättning för befintlig bro. 

I tjänsteskrivelse daterad 2016-05-30 redogör projektchef och exploateringssamordnaren för 

ärendet.  

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 8 juni på eftermiddagen innan kommunfullmäktige 

sammanträder och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

nedstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal, samt 

att anvisa 2 830 000 kr till teknisk nämnd för förvärvet avseende köpeskilling, rivning med 

mera samt fastighetbildning. 

___________ 
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Kf § 94  Ks 2016-244 

Interpellation om miljömålsporgrammets genomförande  

Interpellationen från Johanna Ersborg, MP; inkom 2016-06-03 och interpellationen ställs till 

kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester, M.  

Interpellationen handlar om miljömålsprogrammet som antagits av kommunfullmäktige. 

Johanna Ersborg, MP, ber om en lägesrapportering över vad som genomförts, vilka mål som 

uppfyllts och vilka delar som kvarstår.  

Avsnittet är en sammanfattning, för att se de fyra frågeställningarna per se hänvisas till 

interpellationen.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas.  

___________ 
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