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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-09-14 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

  

 

 

Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

S Ambjörn Hardenstedt S Jesper Sennertoft 

M Jan Holmerup, tjg ers för L Allansson 

Wester 

M Lars Nordberg , tjg ers för                 

P Kosowski 

SD Patrik Persson L Per-Olof Lindgren 

S Hellen Boij-Ljungdell SD Peter Andrén 

M Daniel Pedersen BP Carin Falck 

SD Henrik Johansson S Ewa Bohlin 

S Leif Göthed M Göran Jepsson, ordförande 

M Anne Jönsson, tjg ers för  

G Nordström,§ 105, och  

R Lindberg, §§115-117 

SD Ronny Johnsson 

M Gunilla Nordgren §§ 95-104, 106-116 S Torbjörn Sköld 

MP Ann Engqvist, tjg ers för J Ersborg M Håkan Mohlin, tjg ers för E Jepsson  

SD Henrik Corneliussen C Eva Magnusson 

L Kristoffer Linné, tj ers för 

A Jelvemark N 

S Geir Hansen §§ 95-104, 106-116 

BP Birgitta Delring M Ulf Lennerling 

S Göran Malmberg, tjg ers för  

L Gsaxner 

SD Lars Dahmström 

M Per Mattsson V Jörgen Persson 

C Ingegerd Eriksson S Per Thaagaard Pedersen, tjg ers för 

C Jönsson 

SD Ingrid Pedersen M Reino Lindberg §§ 95-114 

S Björn Jönsson, vice ordförande SD Hans Bengtsson 

M Sverker Nordgren §§ 95-104,  

106-116 

S Valentin Jovanovic, tjg ers för  

A Gsaxner 

S Heléne Hardenstedt M Ewa Lennerling 

M Joakim Andersson L Sebastian Swärdebrandt 

MP Therese Wallin, tjg ers för 

L Lundgren  

SD Peter Nordström, tjg ers för  

G Landström 

SD Ulf Löfgren, tjg ers för S Beckman   
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Övriga närvarande (ersättare, tjänsteman och övriga) 

Parti Namn Namn, titel  

M Anne Jönsson §§ 95-104, 106-

114 

Kristina Larsen, kanslisekreterare 

Teresa Fridell, kanslichef 

 

SD Bengt Jönsson   

V Gustaf Törnqvist   

    

 

    

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf § 95 

  

Ändring av föredragningslistan  

Ordföranden föreslår att ett nyinkommet medborgarförslag angivit som ärende 23, 

Medborgarförslag om kombinerad cykel- och gångväg, behandlas mellan ärendena 8 och 9 

samt att ärende 22 utgår då inga medborgarförslag, motioner, interpellationer eller enkla 

frågor inkommit till sammanträdet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag. 

___________ 
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Kf § 96  

Ks § 156 Ks 2016-97 

Svar på medborgarförslag om markanvändning 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen angående markanvändning tillskriver 

vederbörande myndighet och begär omförhandling av gränsdragning och då företrädesvis i 

anslutning till bebyggda områden.  

Kommunfullmäktige överlämnade i beslut den 9 mars 2016, § 35, medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för yttrande.  

Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet i tjänstskrivelse daterad 16 mars 2016, i vilken 

hon föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslag besvarat.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till samhällsbyggnadschefens 

tjänsteskrivelse. 

___________ 
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Kf § 97  Ks 2016-311  

Ks § 189 Ks 2013-734 

Svar på medborgarförslag om att bevara Röda skolan 

Medborgarförslag med förslag om att bevara Röda skolan lämnades in till kommunstyrelsens 

kansli den 6 december 2013. Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2013, § 157, att 

överlämna medborgarförslaget för yttrande till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt. 

Vid den politiska omorganisationen övertog teknisk nämnd medborgarförslaget.  

Förslagsställaren anger två förslag i sitt medborgarförslag: 

 att Röda skolan ska bevaras, 

 att föreningar ges möjlighet att hyra klassrum. 

 

Teknisk nämnd har behandlat ärendet den 14 juni 2016, § 54, med förslag till beslut att 

kommunfullmäktige föreslås bifalla första punkten samt att andra punkten ska anses 

besvarad.  

Lokalstrategen anger i sin tjänsteskrivelse, daterad 31 maj 2016, att det i dagsläget inte finns 

några planer på att avyttra eller riva byggnaden. Byggnaden är uppförd 1919 och har tre plan 

utan hiss. Lokalen i bottenplan används idag till förskoleverksamhet. Övriga plan är olämpliga 

att hyra ut av flera skäl bland annat för att förskoleverksamheten kräver trygga och säkra 

ramar samt att byggnaden saknar hiss med tanke på tillgänglighet.  

Röda skolan är upptagen i kulturmiljöprogrammet och har bedömts som klass 1, som är högst 

värdering.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla första 

punkten i medborgarförslaget samt att den andra punkten ska anses besvarad.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla första punkten i medborgarförslaget gällande bevarande av Röda skolan, samt  

att andra punkten ska anses besvarad gällande förslaget om uthyrning av lokaler med 

hänvisning till bristande tillgänglighet.  

______ 
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Kf § 98 Ks 2016-311 

Medborgarförslag om upphöjning av mark kring bassängen 
på Svedalabadet 

I ett medborgarförslag som inkom den 3 augusti 2016 föreslås att marken kring bassängen på 

Svedalabadet ska höjas upp. Förslagställaren anför att det i nuläget är svårt för föräldrar att 

hålla uppsikt över sina badande barn då marken kring bassängen inte är i nivå med 

bassängen.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

_______________ 
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Kf § 99 Ks 2016-332 

Medborgarförslag om att rusta upp och bygga ut den 
befintliga bowlinghallen i Svedala  

I ett medborgarförslag som inkom den 19 augusti 2016 föreslås att den befintliga 

bowlinghallen i Svedala ska byggas ut med två banor samt att en upprustning av hallen ska 

ske. Förslagställaren anför att Svedala kommun växer och att det idag tar en hel dag att spela 

två matcher.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

_______________ 
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Kf § 100 Ks 2016-342 

Medborgarförslag om att sänka hastigheten på 
Roslättsvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an) till 40 
kilometer i timmen 

I ett medborgarförslag som inkom den 29 augusti 2016 föreslås att hastigheten på 

Roslättsvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an) ska sänkas från 60 kilometer i timmen till 

40 kilometer i timmen. Förslagsställaren anför att en sådan sänkning skulle leda till såväl 

säkrare trafik som till minskat koldioxidutsläpp.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

_______________ 
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Kf § 101 Ks 2016-345 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Vismarlövsvägen 

I ett medborgarförslag som inkom den 30 augusti 2016 föreslås att hastigheten på 

Vismarlövsvägen ska sänkas från 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen. 

Förslagställaren anför att bilarna utanför hennes hus kör väldigt snabbt.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

_______________ 
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Kf § 102       Ks 2016-357 

Medborgarförslag om kombinerad cykel- och gångväg 
längs Toftavägen  

I ett medborgarförslag som inkom den 13 september 2016 föreslås att det ska anläggas en 

kombinerad cykel- och gångväg längs Toftavägen, mellan Bjeretsvägen och Solskensgatan 

för att öka säkerheten för cykel och gångtrafikanter.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning.  

______________ 
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Kf §103 

Ks § 145  Ks 2016-250 

Kompensation till socialnämnden för lönerevision 2016, 
Kommunals avtal, justering av kommunbidraget 2016 

Ekonomichefen redogör i skrivelse, daterad 8 juni 2016, för bakgrunden och 

kommunstyrelsens budgetberednings förslag till beslut.  

Kommunals nya avtal gäller från och med den 1 maj 2016 och i tre år framåt. Avtalet påverkar 

socialnämndens budget eftersom prioriterade grupper såsom undersköterskor finns anställda 

inom nämndens verksamhet.  

Socialnämnden har tidigare fått ekonomisk kompensation på 2,02 % eller ca 1,8 miljoner 

kronor och socialnämnden har själv finansierat för löneökningar upp till 3,0 % eller ca 2,7 

miljoner kronor för hela sin personal. Löneökningen för nämndens verksamhet beräknas bli 

närmast 4 % och en brist uppstår på cirka 700 000 kronor.   

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet och anser att en viss 

kompensation för Kommunals lönerevision kan lämnas till socialnämnden.  

I samband med det nya avtalet med Kommunal har Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

beslutat slopa avgiften till omställningsförsäkringen. För Svedala kommuns del innebär detta 

en sänkt kostnad med ca 450 000 kronor. Denna icke budgeterade avgiftssänkning kan 

användas för att delvis kompensera socialnämndens underskott. Budgetberedningen påpekar 

att kompensationen endast avser 2016 och ingen justering av budgetramen 2017 föreslås. 

Socialnämnden föreslås ta upp frågan i samband med sitt yttrande över ramförslaget i 

september 2016. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna en 

kompensation till socialnämnden avseende årets lönerevision (Kommunals avtal) med 450 

000 kr, att justera årets kommunbidrag för socialnämnden med detta belopp senast till 

delårsrapporten per siste augusti 2016, samt att finansieringen sker genom en minskad 

kostnad på finansförvaltningen 2016.enligt nedanstående.  

Yrkande 

Gunilla Nordgren, M, yrkar att andra beslutssatsen ändras från ” att justera årets 

kommunbidrag för socialnämnden med detta belopp senast till delårsrapporten per siste 

augusti 2016” till ”att justera årets kommunbidrag för socialnämnden med detta belopp.” 

Ärendet fortsätter på nästa sida 
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Kf § 103, forts.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunilla Nordströms, M, 

yrkande.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att lämna en kompensation till socialnämnden avseende årets lönerevision (Kommunals avtal) 

med 450 000 kr,  

att justera årets kommunbidrag för socialnämnden med detta belopp, samt 

att finansieringen sker genom en minskad kostnad på finansförvaltningen 2016. 

_________   
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Kf § 104 

Ks § 146  Ks 2016-251 

Fördelning av resterande medel från det särskilda 
statsbidraget till följd av flyktingkatastrofen, erhållet i 
oktober 2015, justering av kommunbidragen 2016 

Ekonomichefen redogör i skrivelse daterad 8 juni 2016 för hur delar av Svedala kommuns 

statsbidrag har fördelats och för budgetberednings förslag till fördelning av resterande medel.  

Regeringen har, på grund av flyktingströmmen till Sverige 2015 beslutat om ett särskilt 

statsbidrag på 9,8 miljarder till landets kommuner. Bidraget fördelas utifrån flykting-

mottagandet och för Svedala kommuns del är tillskottet 5 600 000 kronor som utbetalades i 

slutet av 2015.  

Av dessa medel fördelade kommunfullmäktige i beslut den 13 april 2016, § 40, 3 200 000 

kronor utifrån behoven i verksamheterna som kan hänföras till flyktingssituationen och 

400 000 kronor användes år 2015. Det återstår således 2 000 000 kronor av statsbidraget. 

Kommunstyrelsens budgetberedning behandlade ärendet den 7 juni 2016 och diskuterade 

olika behov i verksamheterna som är helt eller delvis kopplade till flyktingsmottagandet. 

Budgetberedningen kunde konstatera dels ett underskott i socialnämndens verksamhet, 

individ- och familjeomsorg, dels ett underskott i kommunstyrelsens verksamhet, arbete och 

integration, där ekonomiskt bistånd är placerat.  

Eftersom statsbidraget fördelades som engångsbidrag ändras inte ramarna 2017.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att fördela 

resterande 2 000 000 kronor av det särskilda statsbidraget till följd av flyktigkatastrofen till 

verksamheterna dels inom socialnämndens ansvarsområde med 1 000 000 kronor (individ- 

och familjeomsorg), dels inom kommunstyrelsens ansvarsområde med 1 000 000 kronor 

(arbete och integration), att justera årets kommunbidrag för socialnämnden med 1 000 000 

kronor och kommunstyrelsen med 1 000 000 kronor senast till delårsrapporten per siste 

augusti 2016, samt att finansieringen sker genom resterade medel av det generella 

statsbidraget för ökade kostnader för flyktingmottagande. 

 

Ärendet fortsätter på nästa sida 
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Kf § 104, forts.  

Yrkande 

Gunilla Nordgren, M, yrkar att andra beslutssatsen ändras från ” att justera årets 

kommunbidrag för socialnämnden med 1 000 000 kronor och kommunstyrelsen med 

1 000 000 kronor senast till delårsrapporten per siste augusti 2016” till ” att justera årets 

kommunbidrag för socialnämnden med 1 000 000 kronor och kommunstyrelsen med 

1 000 000 kronor”.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunilla Nordströms, M, 

yrkande.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att fördela resterande 2 000 000 kronor av det särskilda statsbidraget till följd av 

flyktigkatastrofen till verksamheterna dels inom socialnämndens ansvarsområde med 

1 000 000 kronor (individ- och familjeomsorg), dels inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

med 1 000 000 kronor (arbete och integration), 

att justera årets kommunbidrag för socialnämnden med 1 000 000 kronor och 

kommunstyrelsen med 1 000 000 kronor, samt  

att finansieringen sker genom resterade medel av det generella statsbidraget för ökade 

kostnader för flyktingmottagande. 

____________   
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Kf § 105 

Ks § 152  Ks 2016-221 

Årsberättelse och revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils för 2015 

Samordningsförbundet Nils har i skrivelse överlämnat årsberättelse och revisionsberättelse för 

Samordningsförbundet Nils avseende år 2015. 

Revisorer har utsetts av region Skåne och, för kommunerna gemensamt, av Svedala 

kommun. Försäkringskassan har för sin och Arbetsförmedlingens del upphandlat 

revisionstjänsten, vilken har tilldelats Deloitte.  

Enligt § 26 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 

förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadestånd ska väckas. 

Handlingar i ärendet är: 

Årsberättelse för Samordningsförbundet Nils 2015 

Statistikbilaga till årsberättelsen 2015 

Måluppföljning 2015 

Revisionsberättelse för år 2015 

Revisionsrapport Samordningsförbundet Nils 2015, av Deloitte.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

årsredovisningen för 2015, samt att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen 

ansvarsfrihet för 2015.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunilla Nordgren, M, Sverker Nordgren, M, och Geir Hansen, S, i 

handläggningen av ärendet.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2015, samt 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015.  

___________ 
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Kf § 106 

Ks § 154  Ks  2016-88 

Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL 

Socialnämndens utskott behandlade redovisningen av ej verkställda beslut för första halvåret 

2016 på sitt sammanträde den 12 maj 2016, §§ 135 och 136. Utskottet har 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 inga (0) ej verkställda beslut att rapportera för första kvartalet 

2016 för beslut inom SoL. 

Det finns enligt redovisningen sju (7) ej verkställda beslut för första kvartalet 2016 för beslut 

inom LSS.  

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 mer detaljerad rapport 

överlämnas även till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisionen. 

Områdeschefen redogör i tjänsteskrivelse varför de redovisade sju besluten inte verkställts.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

rapporteringen.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporteringen. 

____________ 
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Kf § 107 

Ks § 177  Ks 2016-323  

Kommuninvest - förfrågan om särskild medlemsinsats år 
2016 

Kommuninvest ekonomiska förening har i skrivelse, daterad 23 maj 2016, ställt en förfrågan 

om att erlägga en särskild medlemsinsats under 2016. Ekonomichefen redogör för ärendet i 

tjänsteskrivelse, daterad 15 augusti 2016.   

Svedala kommun har i dagsläget ett insatskapital som uppgår till 13,7 miljoner kronor 

(682 kronor per invånare). Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen att besluta om höjning 

av insatsbeloppet till den högsta nivån det vill säga till 900 kronor per invånare. Höjningen 

innebär en ökad insats med 4,5 miljoner kronor och att kommunens totala insats därefter 

uppgår till nästan 14 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedanstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att erlägga en särskild insats till Kommuninvest under 2016 motsvarande den högsta nivån 

med 4 455 851 kronor, att vid behov finansieras med nyupplåning. 

_____________ 
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Kf § 108 

Ks § 178  Ks 2016-324 

Borgensåtagande för Svedala exploaterings AB (SVEDAB)  

SVEDAB har i skrivelse, daterad 23 maj 2016, av VD Pehr Carlberg inkommit med begäran 

om höjd borgensram från 310 miljoner kronor till 610 miljoner kronor. Bolaget ska ta upp nya 

lån till följd av nybyggnation av en ny skola på FSI-området.  

SVEDAB är kommunens helägda bolag. Kommunen tecknar borgen enligt gällande 

finanspolicy. Bolagets styrelse och VD ansvarar för upplåningen och säkerställande av 

likviditet.  

Ekonomichefen som berett ärendet påpekar att belåningen i koncernen ökar kraftigt i och med 

byggandet av den nya skolan. Dagens räntenivå är låg och kommunen har lätt att 

lånefinansiera sina investeringar, både de kommunala och de som genomförs av kommunens 

bolag. Dock innebär en hög låneskuld och ett högt borgensåtagande en långsiktig belastning 

av kommunens ekonomi.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 

SVEDAB:s begäran.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att höja Svedala exploaterings AB (SVEDAB) borgensram från 310 miljoner kronor  

till 610 miljoner kronor för att kunna lånefinansiera uppförande av den nya skolan på  

FSI-området, Aggarpsskolan. 

_________ 
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Kf § 109 

Ks § 179  Ks 2016-319 

Extra bolagsstämma avseende utökad borgensram för 
Sydvatten AB 

Sydvatten AB har inkommit med skrivelse daterad 8 augusti 2016 för att informera varje 

delägare om beslut att kalla till extra bolagstämma med anledning av att utöka delägarnas 

borgensåtagande för bolaget. Ekonomichefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 

15 augusti 2016. 

Sydvattens styrelse kallar till extra bolagstämma för att besluta om utökad borgensram.  

En utökad borgensram behövs då Sydvatten står inför ett flertal större investeringar de 

kommande åren, samt eventuellt skadestånd.  

Sydvatten begär en ökning av borgensramen för Svedala kommun med 25,5 miljoner kronor 

till totalt 59 miljoner kronor. Borgen tecknas enligt gällande finanspolicy och kommunen 

erhåller borgensavgift. 

Den totala borgensramen från samtliga delägare blir därefter 2 500 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att höja 

Sydvatten AB:s borgensram enligt bolagets begäran.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att höja Sydvattens borgensram (Svedala kommuns andel) från 33,4 miljoner kronor  

till 59 miljoner kronor för att kunna lånefinansiera nya investeringar. 

________ 
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Kf § 110 

Ks § 186  Ks 2016-284 

Kostnadsökning av dagvattenanläggning, Ågatan 

Teknisk nämnd framlägger förslag på att ersätta projektet Dagvattendamm Kyrkogatan med 

projektet Dagvattendamm Ågatan. Den nya dagvattenanläggningen som föreslås får större 

kapacitet och den kostar mer att bygga.  

VA-ingenjören anger i sin tjänsteskrivelse, daterad 7 juni 2016, att inför anläggandet av 

dagvattenanläggning på Kyrkogatan gjordes en fördjupad utredning där man identifierade att 

åtgärden med fördel läggs på annan plats och utförs som en samordnad klimatanpassnings-

åtgärd med reningsmöjligheter för bättre kvalitet i Sege å. Fördelarna med att placera 

dammen där är flera, vilka VA-ingenjören redogör för i tjänsteskrivelsen. I befintlig detaljplan är 

området som avses att tas i anspråk avsatt till dagvattendamm.  

Vidare anger VA-ingenjören att den ökade volymen och anpassningen till rening på Ågatan 

gör att projektbudgeten beräknas till 2,7 miljoner kronor varav 2,2 bedöms förbrukas under 

2016. Detta innebär att Va-enheten äskar 700 000 kronor i ökade anslag för projektet 2016. 

Resterande 500 000 kronor förs fram till budget 2017.  

Eftersom projektet Spillvatten söder Sege å del öst kommer att ha en 3 miljoner kronor mindre 

utgift än budget för året ökar inte den totala investeringsbudgeten. Medlen som inte förbrukas 

under 2016 behöver överföras till 2017 för slutförandet av projektet.  

Den utökade projektbudgeten kan ses som en del i det klimatanpassningsarbetet som finns 

med i förslag till investeringsperioden 2017-2019 med början 2018 om 1 miljon kronor per år. 

Genom att minska förslaget i 2018 års budget med 1 miljon kronor ligger periodens budgetram 

på samma nivå. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt nedan.  

 

Ärendet fortsätter på nästa sida 
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Kf § 110, forts.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att ersätta projekt dagvattendamm Kyrkogatan med projektet dagvattendamm 

Ågatan, vilket innebär en ökad budget från 1,5 miljoner kronor till totalt 2,7 miljoner kronor,  

att projektetbudget för 2016 ökas till 2,2 miljoner kronor,  

att i förslag till investeringsbudget för 2017-2019 ändra så att resterande belopp för dagvatten-

damm Ågatan 500 000 kronor tas med i budget för 2017 och att beloppet för klimatanpassning  

om 1 miljon kronor för 2018 tas bort, vilket innebär att denna förändring ryms inom teknisk 

nämnds totala budget för 2016 och 2017, samt  

att godkänna de förändringar som teknisk nämnd föreslår. 

___________  
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 Kf § 111 

 Ks § 188  Ks 2016-158 

Svar på 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 beslutade 2016-04-12 § 57 att överlämna motionen till teknisk nämnd för 

beredning. Teknisk nämnd har berett ärendet med förslag till beslut att kommunfullmäktige 

bifaller motionen.  

I tjänstskrivelse anger gatu- och parkchefen att man ser ett ökat problem med nedskräpningen 

även i vår natur utanför den allmänna platsmarken. Gatu- och parkchefen föreslår att man 

startar ett projekt tillsammans med ”Jobb i fokus”.  

Teknisk nämnd beslutar även att gatuenheten ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen 

ska jobba för att minska nedskräpningen.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

nedanstående.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen med hänvisning till teknisk nämnds beslut. 

________ 
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Kf § 112          Ks 2016-344 

Anmälan av motion om att förbättra brandsäkerheten för 
brukare med trygghetslarm 

Anette Jelvemark Nordqvist och Per-Olof Lindgren, Liberalerna, har till kommunfullmäktige 

lämnat in en motion angående att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm.  

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta  

-  att alla trygghetslarm som finns i kommunen idag kompletteras med rökdetektor 

ansluten till larmcentral, 

 

- att Räddningstjänsten rycker ut på larm när rökdetektor indikerat brand,  

 

- att vård och omsorg hanterar fellarm från anläggningarna,  

 

- att vård och omsorg bekostar införskaffande, installation och eventuell avgift till 

larmcentral samt  

 

- att personal från vård och omsorg larmas samtidigt som räddningstjänst vid indikering 

av brand för att kunna bistå räddningstjänsten med information om personen med 

trygghetslarm.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

____________ 
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Kf § 113     

Ks § 197  Ks 2016-350 

Antagande av detaljplan för del av Skammarp 4: 1 med flera 
"Bara Backar" i Bara, Svedala kommun 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att bygga cirka 260 bostäder i 1 - 2 våningar 

samt en förskola för 160 barn. Exploatörer är Skånemark, Myresjöhus, Götenehus, Haaks 

stenhus, Svedalahem och Svedala kommun. 

 

Förslaget är redovisat i översiktsplanen, som antogs 2010 samt i en tidigare antagen 

fördjupning av översiktsplanen. 

 

Detaljplan för del av Skammarp 4:1 med flera "Bara Backar" har föregåtts av ett planprogram 

och en omfattande förprojektering. Efter det har samrådshandlingar tagits fram. Samrådet har 

visat att flera aspekter krävde viss omarbetning av planförslaget. En utredning av landskaps-

bilden i området har tagits fram och bebyggelsen har anpassats till det befintliga landskapet. 

Andra frågor som har studerats var massbalans, påverkan på grundvatten, rening av 

dagvatten, trafikbuller med flera.  

 

Handlingar i ärendet är: 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-02, av Lena Gerdtsson, Jeanette Widén Gabrielsson 

 Antagandehandlingar (planbeskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta, illustrations-

karta, utlåtande nr 2) 

 Miljökonsekvensbeskrivningar (miljökonsekvensbeskrivning för Bara Väster 2015, särskild 

sammanställning för miljöbedömning) 

 Samrådsredogörelse 

 Utlåtande nr 1, samt  

 Kvalitetsprogram  

 

Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet den 7 september 2016, § 114.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 12 september 2016, § 197, och föreslår 

kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Skammarp 4:1 med flera "Bara 

Backar" i Bara, samt att godkänna förslaget till särskild sammanställning av 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande antagandehandlingar.  

 

 

Ärendet fortsätter på nästa sida 



26(32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-09-14 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

  

 

 

 

Kf § 113, forts.            

Yrkande 

Therese Wallin, MP, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Per-Olof Lindgren, L, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Therese Wallins avslagsyrkande 

på detsamma mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av Skammarp 4:1 med flera "Bara Backar" i Bara, samt 

att godkänna förslaget till särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

tillhörande antagandehandlingar.  

 

Reservation 

Samtliga ledamöter tillhörande miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).  

________ 
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Kf § 114            

Ks § 198 Ks 2016-329 

 

Exploateringsavtal och markanvisningsavtal avseende 
Bara Backar  

Exploateringsenheten framlägger förslag till exploateringsavtal respektive markanvisningsavtal 

för Bara Backar med  

 Skånemark Exploatering AB, Kullagatan 30, 252 20 Helsingborg (exploateringsavtal), 

 OBOS Mark AB, 574 85 Vetlanda (exploateringsavtal), 

 Haaks Stenhus AB, Box 1249, 262 23 Ängelholm (markanvisningsavtal),  

 Götenehus AB, Box 17, 533 21 Götene (markanvisningsavtal), samt  

 Bostadsaktiebolaget Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala 

(markanvisningsavtal).  

Undertecknat avtal finns från samtliga exploatörer.  

Förslaget till detaljplan för del av Skammarp 4:1 med flera, Bara Backar, behandlas parallellt 

med detta exploateringsavtal. Exploateringsavtalen är villkorande av att detaljplanen vinner 

laga kraft. Vid förenings på grund av överklagande av detaljplan eller upphandling av 

markentreprenaden kommer upprättad tidplan tillhörande exploateringsavtalen att förskjutas, 

vilket bland annat kommer att påverka byggstarten av förskolan.  

Exploateringsenheten redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 12 september 2016, § 198, och föreslår 

kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagda förslag till exploateringsavtal med 

Skånemark Exploaterings AB, OBOS Mark AB, och markanvisningsavtal med Haaks Stenhus 

AB, Götenehus AB samt Bostadsaktiebolaget Svedalahem, att godkänna framlagt förslag till 

exploateringsbudget, daterad 2016-03-15, exploateringsersättningar och markavgifter enligt 

tabell 2016-04-04 och exploateringskalkyl, daterad 2016-08-15, samt att nämnda 

exploateringsersättningar och markavgifter ska gälla för ny exploatör.  

Yrkande 

Therese Wallin, MP, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Per Olof Lindgren, L, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

       Ärendet fortsätter på nästa sida 
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Kf § 114, forts. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Therese Wallins avslagsyrkande 

på detsamma mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagda förslag till exploateringsavtal med Skånemark Exploaterings AB, 

OBOS Mark AB, och markanvisningsavtal med Haaks Stenhus AB, Götenehus AB samt 

Bostadsaktiebolaget Svedalahem,  

att godkänna framlagt förslag till exploateringsbudget, daterad 2016-03-15, 

exploateringsersättningar och markavgifter enligt tabell 2016-04-04 och exploateringskalkyl, 

daterad 2016-08-15 samt 

att nämnda exploateringsersättningar och markavgifter ska gälla för ny exploatör.  

 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter tillhörande miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Therese 

Wallins yrkande.   

 

_________ 
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Kf § 115           Ks 2016-360 

Valärenden 

Emma Sjöberg, MP, avsäger sig, i skrivelse inkommen den 9 augusti 2016 sitt 

förtroendeuppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.  

Förslag finns om att utse Per-Ola Valastig, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i 

utbildningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31. 

 

Kommunfullmäktige godkände den 8 juni 2016 Elin Westerbergs, MP, avsägelse av samtliga 

hennes fyra förtroendeuppdrag. 

Miljöpartiet de gröna har lämnat namnförslag för uppdragen i skrivelse inkommen den 13 

september 2016. 

Förslag finns om att utse Daniel Swaning, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i Bostads 

AB Svedalahem, efter Elin Westerberg, för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019.  

Förslag finns om att utse Daniel Swaning, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i Svedala 

Exploaterings AB (Svedab), efter Elin Westerberg, för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 

2019.  

Förslag finns om att utse Nicklas Lindgren, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i bygg- 

och miljönämnden, efter Elin Westerberg, för tiden fram till 2018-12-31. 

Förslag finns om att utse Johanna Ersborg, MP, som miljöpartiet de grönas ersättare i 

kommunstyrelsen, efter Elin Westerberg, för tiden fram till 2018-12-31. 

 

Miljöpartiet de gröna har även beslutat om följande förändringar i förtroendeuppdrag, detta 

med anledning av förtroendevaldas egna önskemål. Miljöpartiet de gröna redogör för 

förändringarna i skrivelse inkommen den 13 september 2016.  

Daniel Forsberg, MP, avsäger sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden.  

Ann Engqvist, MP, avsäger sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Staffan Lundberg, MP, avsäger sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Per-Olof Valastig, MP, avsäger sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Ärendet fortsätter på nästa sida 
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Kf § 115, forts.        

Förslag finns om att utse Ann Engqvist, MP, som miljöpartiet de grönas ersättare i 

socialnämnden, efter Daniel Forsberg, för tiden fram till 2018-12-31. 

Förslag finns att utse Daniel Forsberg, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i 

socialnämnden, efter Ann Engqvist, för tiden fram till 2018-12-31. 

Förslag finns att utse Per-Olof Valastig, MP, som miljöpartiet de grönas ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden efter Staffan Lundberg, för tiden fram till 2018-12-31. 

Förslag finns att utse Staffan Lundberg, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i kultur- 

fritidsnämnden, efter Per- Olof Valastig, för tiden fram till 2018-12-31. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Emma Sjöbergs, MP, avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 

utbildningsnämnden, samt  

att utse Per-Ola Valastig, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i utbildningsnämnden för 

tiden fram till 2018-12-31.  

att utse Daniel Swaning, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i Bostads AB Svedalahem, 

efter Elin Westerberg, för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019.  

att utse Daniel Swaning, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i Svedala Exploaterings AB 

(Svedab), efter Elin Westerberg, för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019.  

att utse Nicklas Lindgren, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i bygg- och miljönämnden, 

efter Elin Westerberg, för tiden fram till 2018-12-31. 

att utse Johanna Ersborg, MP, som miljöpartiet de grönas ersättare i kommunstyrelsen, efter 

Elin Westerberg, för tiden fram till 2018-12-31.  

att godkänna Daniel Forsbergs, MP, avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 

socialnämnden. 

att utse Ann Engqvist, MP, som miljöpartiet de grönas ersättare i socialnämnden, efter Daniel 

Forsberg, för tiden fram till 2018-12-31. 

att godkänna Ann Engqvists, MP, avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 

socialnämnden.  

att utse Daniel Forsberg, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i socialnämnden, efter Ann 

Engqvist, för tiden fram till 2018-12-31. 

Ärendet fortsätter på nästa sida 



31(32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-09-14 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

  

 

 

Kf § 115, forts.    

att godkänna Per-Olof Valastigs, MP, avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden. 

att utse Staffan Lundberg, MP, som miljöpartiet de grönas ledamot i kultur- fritidsnämnden, 

efter Per- Olof Valastig, för tiden fram till 2018-12-31.                                            

att godkänna Staffan Lundbergs, MP, avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden. 

att utse Per-Olof Valastig, MP, som miljöpartiet de grönas ersättare i kultur- fritidsnämnden, 

efter Staffan Lundberg, för tiden fram till 2018-12-31.  

_____________ 
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Kf § 116              Ks 2016-16 

Meddelanden och skrivelser 

Redovisningar av användningen av kommunalt partistöd utbetalt för 2015 (dnr Ks 2016-16) 

har inkommit från: 

 Centerns kommunorganisation i Svedala 

 Nya moderaterna Bara-Klågerup-Svedala 

 Svedala Arbetarkommun/Socialdemokraterna i Svedala 

 Barapartiet 

 Miljöpartiet de gröna i Svedala 

 Sverigedemokraterna i Svedala kommun 

 Vänsterpartiet Svedala 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

_________  
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