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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-12 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
S Ambjörn Hardenstedt S Jesper Sennertoft 
M Linda Allansson Wester M Jan Holmerup, 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 
SD 

Henrik Johansson 
Hasse Bengtsson 

S Ewa Bohlin 

S Leif Göthed M Göran Jepsson, ordförande 
M Dan Nilsson, tjg ers för G Nordgren SD Ronny Johnsson 
MP Therese Wallin, tjg ers för J Ersborg S Torbjörn Sköld 
SD Henrik Corneliussen M Erika Jepsson  
L Kristoffer Linné, tj ers för 

A Jelvemark N 
C Eva Magnusson 

BP Birgitta Delring S Geir Hansen  
S Göran Malmberg, tjg ers för  

L Gsaxner 
M Ulf Lennerling 

M Per Mattsson V Jörgen Persson 
C Ingegerd Eriksson S Christer Jönsson  
SD Ingrid Pedersen M Reino Lindberg  
S Björn Jönsson, vice ordförande M Ewa Lennerling 
M Sverker Nordgren  SD Bengt Jönsson tjg ers för 

L Dahmström 
S Karl-Erik Evgård tjg ers för  

H Hardenstedt 
S Valentin Jovanovic, tjg ers för  

A Gsaxner 
M Joakim Andersson L Christer Åkesson tjg ers för  

S Swärdebrandt 
MP Lars Lundgren  SD Ulf Löfgren, tjg ers för  

G Landström 
SD Sven Beckman   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-12 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Övriga närvarande (ersättare och tjänsteman) 
Parti Namn Namn, titel  
M Anne Jönsson  Teresa Fridell, kanslichef  
M Håkan Mohlin   
M Lars Nordberg   
BP 
V 

Bo Becking 
Gustaf Törnqvist 

  
 

  
 

  

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Kf  § 117   
 

Ändring av föredragningslistan  
Ordföranden föreslår att två nyinkomna medborgarförslag, angivna som ärende 13 ”Anmälan 
av medborgarförslag om skattesänkning med 50 öre” och ärende 17 ”Medborgarförslag 
angående springvatten till tvillingdammarna i Bara”, behandlas mellan ärendena 6 och 7.  
 
Ordföranden föreslår vidare att ärende 10 ”Svar på interpellation om miljöprogrammets 
genomförande” utgår då interpellanten inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet.  

Kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med ordförandens förslag. 
___________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-12 
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Kf  § 118   
  

Information om organisationen Kompis Sverige 
Två representanter för organisationen Kompis Sverige informerar om dess verksamhet som 
har som syfte att förena nya och etablerade svenskar. Svedala kommun är en av sex skånska 
kommuner som Kompis Sverige samarbetar med.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ha tagit del av informationen.  
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Kf § 119 

KS § 203 Ks dnr 2016-255 

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2016 
med prognos 
Kommunledningen framlägger delårsrapport per den 31 augusti 2016 tillsammans med 
prognos.   

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenlig med 
de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisionens skriftliga bedömningar är bilagada till 
rapporten.  

Kommunens verksamheter redovisar i delårsrapporten en positiv budgetavvikelse på 4,9 
miljoner kronor. Efter samma period ifjol låg avvikelsen på cirka + 8,5 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret pekar på ett överskott för verksamheterna på 150 000 kronor. Det finns 
en god möjlighet att kommunens finansiella mål vad gäller budgetföljsamheten uppnås för 
2016 samt att även ett antal finansiella poster redovisar en positiv avvikelse i prognosen. 

Kommunledningen har i prognosen beaktat senaste kommunbidragsjusteringen som avsåg 
fördelning av det särskilda statsbidraget, som antogs i kommunfullmäktige den 14 september 
2016, § 104.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
nedanstående. 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2016, samt  

att godkänna att kända förestående justeringar av kommunbidraget beaktas i prognosen för 
2016, då dessa inte påverkar det totala resultatet för kommunen.  
______ 

  



7(22) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-12 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Kf § 120 

Ks § 211  Ks 2014-536 

Besvarande av medborgarförslag om att utreda bottagande 
av häck 
I medborgarförslag har föreslagits att kommunen ska undersöka bakgrunden till att delar av en 
häck i Bara har tagits bort samt hur kommunen i framtiden ska kunna förebygga att något 
liknande inträffar.  

Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2014, § 116, att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har med stöd i 
delegeringsförteckningen överlämnat medborgarförslaget till teknisk chef för yttrande. 
Dåvarande gatu- och parkchefen yttrade sig, på uppdrag av teknisk chef, i skrivelse daterad 
21 oktober 2014. I skrivelsen anför gatu- och parkchefen att luckorna fanns i häcken redan vid 
en inmätning den 1 september 2003 samt att beslut i övrigt att ta bort eller förändra buskage 
tas av gatu- och parkchefen enligt den grönplan som är beslutad av kommunfullmäktige.  

De aktuella delarna av den häck som avses har varit borttagna sedan hösten 2003. 
Kommunfullmäktiges senaste revidering av grönplanen skedde i beslut den 12 september 
2011, § 130. Grönplanen är inte tidssatt. Enligt nuvarande gatu- och parkchef är grönplanen i 
behov av revidering men det finns många delar i planen som inte är genomförda och går att 
arbeta utifrån. Grönplanen är alltså fortfarande till stora delar aktuell och Gata och park 
kommer arbeta efter denna även i framtiden. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med kanslienhetens skrivelse daterad  
den 6 september 2016 och gatu- och parkchefens skrivelse daterad 21 oktober 2014.  

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med kanslienhetens skrivelse den 6 september 2016 
och gatu- och parkchefens skrivelse daterad 21 oktober 2014. 
________ 
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Kf § 121  Ks 2016-371 
 

Anmälan av medborgarförslag om att säkerställa 
inomhusmiljön i förskolor från giftiga kemikalier 
I ett medborgarförslag som inkom den 22 september 2016 föreslås att Svedala kommun ska 
vidta sju olika åtgärder för att säkerställa inomhusmiljön i förskolor från giftiga kemikalier. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning. 
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Kf § 122  Ks 2016-366 
 

Anmälan av medborgarförslag om att flytta varuintaget vid 
ICA i Bara centrum och ta bort en parkering 
I ett medborgarförslag som inkom den 16 september föreslås att varuintaget vid ICA i Bara 
centrum ska flyttas för att ge en bättre utomhusmiljö för boende och skolbarn. 
 
Förslagsställaren redogör för bakgrunden och syftet med medborgarförslaget.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kf § 123  Ks 2016-376 
 

Anmälan av medborgarförslag om skattesänkning med 50 
öre  
I ett medborgarförslag som inkom den 29 september 2016 föreslås att skatten ska sänkas 
med 50 öre med anledning av att det blivit fler medborgare i Svedala kommun.  
 
En av förslagsställarna redogör för bakgrunden och syftet med medborgarförslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

______________ 
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Kf  § 124  Ks 2016-395 
 

Anmälan av medborgarförslag om springvatten till 
tvillingdammarna i Bara 
I ett medborgarförslag som inkom den 11 oktober 2016 föreslås att det ska installeras 
springvatten i tvillingdammarna i Bara. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning. 

__________ 
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Kf § 125 

Ks § 212  Ks  2016-362 

Uppdatering och förändring av taxor/regler avseende 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 
Utbildningsenheten framlägger förslag om att uppdatera och förändra taxor och regler 
avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.  

Det finns ett behov av att se över och uppdatera regelverk och rutiner avseende förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg/verksamhet. Utbildning har utarbetat ett förslag med 
alternativ och konsekvensbeskrivningar.  

Utbildningsnämnden beslutar att förorda förslaget att erbjuda förskola 1-5 år, fritidshem 6-12 
år (morgon/eftermiddag) och lovomsorg. Vad gäller lovomsorg förordas alternativ 2, vilket 
innebär införande av fast taxa för lovomsorgsplats, 0,5 % av inkomsten (= max 218 kr/månad 
för de som uppnår inkomsttaket). Summan debiteras varje månad och uppsägning sker enligt 
gällande regler.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa 
och regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i enlighet med 
utbildningsnämndens skrivelse daterad 30 maj 2016, att anta förslaget att erbjuda förskola 1-5 
år, fritidshem 6-12 år (morgon/eftermiddag) och lovomsorg, att anta alternativ 2 gällande 
lovomsorg, vilket innebär införande av fast taxa för lovomsorgsplats med 0,5 % av inkomsten 
(= max 218 kr/månad för de som uppnår inkomsttaket), samt att beloppet debiteras varje 
månad och uppsägning sker enligt gällande regler. 

Yrkande 
Daniel Pedersen, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att den 
reviderade taxan och regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg ska gälla 
från och med den 20 oktober 2016 och att ändringarna ska införas stegvis fram till den 1 
januari 2017. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Daniel Pedersens, M, 
yrkande.  

       Ärendet fortsätter på nästa sida 
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Kf § 125, forts. 

Kommunfullmäktige beslutar 
att revidera taxa och regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i enlighet 
med utbildningsnämndens skrivelse daterad 30 maj 2016,  

att anta förslaget att erbjuda förskola 1-5 år, fritidshem 6-12 år (morgon/eftermiddag) och 
lovomsorg,  

att anta alternativ 2 gällande lovomsorg, vilket innebär införande av fast taxa för 
lovomsorgsplats med 0,5 % av inkomsten (= max 218 kr/månad för de som uppnår 
inkomsttaket), samt att beloppet debiteras varje månad och uppsägning sker enligt  
gällande regler samt 

att den reviderade taxan och regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg ska 
gälla från och med den 20 oktober 2016 och att ändringarna ska införas stegvis fram till den 1 
januari 2017. 

 
_________ 
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Kf § 126 

Ks § 213  Ks 2016-351 

Förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019 
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till Vård- och omsorgsplan 2016-2019. Planen ska 
utgöra kommunens plattform för arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning och 
individ- och familjeomsorgens målgrupper. Planen är ett uttryck för den politiska 
viljeinriktningen för verksamheten.  

Vård- och omsorgsplanen beskriver de områden som särskilt kommer at behöva beaktas i 
framtiden och utgör därför även ett stöd för socialnämnden att planera och utveckla 
kommunens vård och omsorg utifrån framtida behov. Planen är vidare ett dokument där 
medarbetarna kan hämta stöd för sitt arbete samt vägledning för vilka frågor som ska 
prioriteras.  

Förslaget till Vård- och omsorgsplan har tagits fram i samråd med ett 50-tal brukare, anhöriga, 
chefer, medarbetare och förtroendevalda som deltagit i så kallade fokusgrupper. 
Pensionärsråd och anhörigföreningar har varit referensgrupper. Förslaget presenterades i 
samverkansgrupp vård och omsorg den 8 juni 2016.  

Den nu framtagna Vård- och omsorgsplan ska ersätta den förra planen 2012-2015 som 
antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2012, § 43.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
till Vård- och omsorgsplan 2016-2019, att gälla från och med den 1 november 2016. Vård- och 
omsorgsplanen 2012-2015 upphör då att gälla, att frågan om resursbehov enligt planen får bli 
föremål för prövning i samband med upprättande av förslag till budget för socialnämnden, 
samt att ge socialnämnden i uppdrag att vid behov göra redaktionella ändringar i dokumentet.  

Yrkande 
Per Mattson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

 

      Ärendet fortsätter på nästa sida. 
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Kf § 126, forts. 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till Vård- och omsorgsplan 2016-2019, att gälla från och med den 1 november 
2016. Vård- och omsorgsplanen 2012-2015 upphör då att gälla,  

att frågan om resursbehov enligt planen får bli föremål för prövning i samband med 
upprättande av förslag till budget för socialnämnden, samt 

att ge socialnämnden i uppdrag att vid behov göra redaktionella ändringar i dokumentet. 
___________ 
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Kf § 127 

Ks § 214  Ks 2016-88 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Socialnämndens utskott har den 18 augusti 2016, §§ 193-194, beslutat att översända 
rapporter till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut enligt 28 f-g § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL).  

Det finns enligt redovisningen sex (6) ej verkställda beslut för andra kvartalet 2016 gällande 
gynnande beslut som fattats med stöd av LSS. Det finns vidare enligt redovisningen fyra (4) ej 
verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 2016 avseende gynnande beslut som 
fattats med stöd av SoL.  

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.  

Socialchefen redogör i tjänsteskrivelse, daterad 22 september 2016, för orsakerna till att 
besluten inte kunnat verkställas.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
rapporteringarna.  

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna rapporteringarna.  
_________ 

  



17(22) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-12 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Kf § 128        Ks 2016-246 

Valärenden 
Per Fridberg, MP, avsäger sig i skrivelse inkommen den 3 juni 2016 uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

I skrivelse inkommen den 29 september 2016 avsäger sig Per Fridberg, MP, även uppdraget 
som ersättare i valberedningen.   

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Per Fridbergs, MP, avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen.   

att anmäla avgången från kommunfullmäktige till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.  

att valet av ersättare i valberedningen efter Per Fridberg kvarstår till kommande 
sammanträden. 

 
_____________ 
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Kf § 129           Ks 2016-16 

Meddelanden och skrivelser 
Lägesrapport avseende miljömålsprogrammet har inkommit från: 

• Bygg- och miljönämnden (§ 127, 2016) 
• Teknisk nämnd (§ 94, 2016) 

 

Teknisk nämnd har den 13 september 2016, § 85, beslutat att bifalla medborgarförslag om att 
bjuda in expertis för att informera om tillgänglighet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ha tagit del av informationen. 

_________  
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Kf § 130      Ks 2016-390 

Anmälan om motion om att tillgängliggöra 
rekreationsområden   
Lars Lundgren, miljöpartiet, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra rekreationsområden.  
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att ge relevant nämnd och dess förvaltning i 
uppdrag att: 

- Ta fram platser där rekreations- och motionsslingor kan upprättas och tillgängliggöra 
dessa. 

- Ta fram informationsmaterial. Lägg till intressant information som kan tänkas finnas i 
slingan. 

- Planera för upprättande av utegym, naturlekplatser, grillplatser etcetera utmed 
slingorna.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

__________ 
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Kf § 131      Ks 2016-391 

Anmälan om motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala   
Lars Lundgren, miljöpartiet, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om ett delvist 
införande av gågata på Storgatan i Svedala.  

 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att ge teknisk nämnd och dess förvaltning 
uppdraget att införa gågata på Storgatan mellan Bankgatan och Nygatan under perioden 1 
april – 30 september 2017. Förvaltningen ska även under och efter perioden följa upp 
effekterna och återrapportera till nämnden och fullmäktige i november 2017.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning. 

__________ 
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Kf § 132      Ks 2016-392 

Anmälan om motion om begränsning och utfasning av 
engångsartiklar med mera av traditionella plastprodukter   
Ambjörn Hardenstedt, socialdemokraterna, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
begränsning och utfasning av engångsartiklar med mera av traditionella plastprodukter. 

 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att Svedala kommuns verksamheter snarast 
ska sluta använda plastpåsar, engångsartiklar, muggar och bestick som icke är biologiskt 
nedbrytbart och komposterbara och att en plan för avveckling av fler plastprodukter som 
förekommer i kommunens verksamheter tas fram.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning. 

___________ 
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Kf  § 133  Ks 2016-395 
 

Anmälan av motion om återinförande av 
habiliteringsersättning   
Ingrid Pedersen, sverigedemokraterna, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
återinförande av habiliteringsersättning.  

 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att lämna motionen vidare till 
utredning.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 

___________ 
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