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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 29 november 2017 kl 9:00-15.50 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Gunilla Nordgren och Geir Hansen 

Justeringens plats och datum Kanslienheten, 2017-12-04 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 163-164 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Gunilla Nordgren                                                             Geir Hansen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-11-29 

Anslaget sätts upp 2017-12-05 Anslaget till och med 2017-12-28 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Martina Lindskog  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Göran Jepsson (M), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 1:e vice ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Henrik Johansson (SD) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Sven Beckman (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
Carin Falck (BP) 
Ronny Johnsson (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Erika Jepsson (M) 
Therese Wallin (MP), §§ 164 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Lars Dahmström (SD) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S), §§ 163-164 (t.o.m. första votering i samband med beslut om kommunbidrag  
                                                       för bygg- och miljönämnden) 
Reino Lindberg (M), §§ 164 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
Dan Nilsson (M) 
Kristoffer Linné (L) 
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Tjänstgörande ersättare 

Ulf Löfgren (SD), tjg ersättare för Patrik Persson (SD) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för Per Mattsson (M) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Ewa Bohlin (S) 
Sara Ripa (C), tjg ersättare för Eva Magnusson (C) 
 

Ersättare  
Bo Becking (BP) 
Gustaf Törnqvist (V) 
 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Teresa Fridell, kanslichef 
Tim Kalisnik, IT-tekniker 
Luisa Hansson, ekonomichef 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 163 

Förslag om att överföra utförandet av färdtjänst till Region Skåne....................... 5 
§ 164 

Budget 2018-2020 för Svedala kommun ............................................................. 8 
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§ 163  

Förslag om att överföra utförandet av färdtjänst 
till Region Skåne 
Dnr 2017-000217  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att Svedala kommun från och med den 1 februari 2019 ska överlåta sina 
uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst till Region Skåne,  
 

att avtal om överlåtelsen mellan Svedala kommun och Region Skåne så snart 
som möjligt ska tas fram och underställas kommunfullmäktige,  
 

att arbete med anslutning påbörjas vid vilket särskilda informationsinsatser ska 
riktas till berörda grupper, samt  
 

att notera att socialnämnden beslutat att socialnämnden följer upp avtalet med 
Skånetrafiken minst två gånger per år avseende både kostnad och kvalitet. Vid 
uppföljningsprocessen ges intresseorganisationer möjligheter att delta. 

  

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet att Region Skåne ska överta färdtjänsten i Svedala kommun.  
 
Samtliga ledamöter tillhörande Liberalerna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2016, § 69, att ge kanslienheten i 
uppdrag att utreda och undersöka möjligheten att träffa avtal med Skånetrafiken 
(Region Skåne) om utförande av färdtjänst inklusive myndighetsutövning efter 
pågående avtalstid för färdtjänst, inklusive arbetsrättsliga frågor.  
 

Kanslienheten bildade en tvärgående arbetsgrupp bestående av kanslichefen, 
kanslisekreteraren, budget- och redovisningschefen, administrativ chef Vård 
och Omsorg och områdeschef Vård och omsorg som har genomfört utredning. 
Utredningen har i stora delar skett i samråd med arbetsgrupp på Skånetrafiken. 



 

 

6(15) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

 

Kommunens arbetsgrupp har sammanställt utredningen och framlagt förslag till 
beslut i rapporten "Utredning om färdtjänst i egen eller regional regi". 
Arbetsgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att överföra 
kommunens uppgifter enligt färdtjänstlagen till Region Skåne.  
 

Pensionärsrådet, socialnämnden och kommunstyrelsen har tidigare fått 
information av arbetsgruppen och representanter för Skånetrafiken om de 
jämförelser som gjorts samt om Skånetrafikens handläggning och utförande av 
färdtjänst. Socialnämnden och kommunstyrelsen har fattat beslut i ärendet den 
23 respektive den 27 november 2017.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Svedala kommun 
från och med den 1 februari 2019 ska överlåta sina uppgifter enligt lagen 
(1997:736) om färdtjänst till Region Skåne, att avtal om överlåtelsen mellan 
Svedala kommun och Region Skåne så snart som möjligt ska tas fram och 
underställas kommunfullmäktige, att arbete med anslutning påbörjas vid vilket 
särskilda informationsinsatser ska riktas till berörda grupper, samt att notera att 
socialnämnden beslutat att socialnämnden följer upp avtalet med Skånetrafiken 
minst två gånger per år avseende både kostnad och kvalitet. Vid 
uppföljningsprocessen ges intresseorganisationer möjligheter att delta. 
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 259. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-11-23, § 117. 
Rapport om Färdtjänst som upphandlas i egen eller regional regi - om eventuell 
överlåtelse till Region Skåne, daterad 2017-10-17. 
Skånetrafikens nya broschyr för Serviceresor med de nya reglerna från 2017-
09-01. 
  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), Jörgen Persson (V) och Carin Falck (BP), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

 
Per Olof Lindgren (L) yrkar, med instämmande av Ingrid Pedersen (SD), avslag 
på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linda Allansson Westers (M) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per Olof Lindgrens (L) med fleras 
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avslagsyrkande på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Linda Allansson Westers (M) bifallsyrkande.  
 

Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.  

 

Med 29 ja-röster och 12 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningen framgår 
av kolumn 1, i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll.  

 

Beslut skickas till 
Region Skåne, kollektivtrafiknämnden 
Socialnämnden 

 
 

 



 

 

8(15) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 164  

Budget 2018-2020 för Svedala kommun 
Dnr 2017-000187  

Beslut, yrkande och beslutsgång 
 

Principer för budget 2018-2020 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att följande principer ska gälla för budget 2018-2020: 

 

1. att ny/förändrad verksamhet måste finansieras inom egen ram. 
2. att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under året inte ska påverka 
kommunbidragen utan förstärka resultatet. 
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsjusteringar 
som inte påverkar resultatet. 

 
Skattesats 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2018. 

 
Kommunbidrag  
 
Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 6 156 tkr för 
kommunfullmäktige, 

 
att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen: 
 
Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 83 310 tkr för 
kommunstyrelsen, 

 
att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för kommunstyrelsen.  

 
Utbildningsnämnden: 
 
Yrkanden 
Jesper Sennertoft (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 538 992 tkr för 
utbildningsnämnden, 

 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för utbildningsnämnden. 

 

Kultur- och Fritidsnämnden: 
 
Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 53 952 tkr för 
kultur- och fritidsnämnden, 

 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för kultur- och fritidsnämnden. 
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Socialnämnden: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 257 250 tkr för 
socialnämnden, 
 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för socialnämnden.  

 
Teknisk nämnd: 
 
Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Björn Jönsson (S) och 
Therese Wallin (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget 
att kommunbidraget till teknisk nämnd ska utökas med 300 tkr för 
personalförstärkning inom ogräsbekämpningen.  
 
Per Olof Lindgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Per Olof Lindgrens (L) yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande 
mot Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Olof Lindgrens yrkande.  
 
Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Per Olof Lindgrens (L) yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) med fleras tilläggsyrkande röstar nej. 
 
Med 26 ja-röster, 15 nej-röster och 2 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Olof Lindgrens (L) yrkande. 
Omröstningen framgår av kolumn 2 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 117 382 tkr för 
teknisk nämnd, 
 

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för teknisk nämnd. 
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Bygg- och miljönämnden: 
 
Yrkanden 
Johanna Ersborg (MP) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S) 
och Jörgen Persson (V), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att kommunbidraget till bygg- och miljönämnden ska utökas med 290 
tkr för en extra halvtidsanställning av en miljöstrateg.  
 
Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Johanna Ersborgs (MP) yrkande 
samt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den ändringen att 
kommunbidraget till bygg- och miljönämnden ska minskas med 250 tkr då 
framtagande av bevarandeplaner ska utgå.  
 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Jörgen Persson (V) och 
Johanna Ersborg (MP), bifall till kommunstyrelsens beslut att 250 tkr ska utges 
till bygg- och miljönämnden för framtagande av bevarandeplaner och avslag på 
Linda Allansson Westers (M) yrkande. Vidare yrkar Ambjörn Hardenstedt (S) att 
det till kommunbidraget för bygg- och miljönämnden ska tilläggas 300 tkr för 
digitalisering av planer.  
 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Sverker Nordgren (M), 
avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande om digitalisering av planer.  
 
Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande prövar 
först Johanna Ersborgs (MP) med fleras yrkande att kommunbidraget till bygg- 
och miljönämnden ska utökas med 290 tkr för en extra halvtidsanställning av en 
miljöstrateg varvid ordföranden ställer bifall till yrkandet mot Linda Allansson 
Westers (M) med fleras avslagsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Linda Allansson Westers (M) yrkande, 
det vill säga att avslå yrkandet om utökat kommunbidrag för en 
halvtidsanställning av en miljöstrateg.   

 
Votering begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Linda Allansson Westers (M) med fleras yrkande röstar ja. Den som vill bifalla 
Johanna Ersborgs (MP) med fleras yrkande röstar nej. 
 
Med 28 ja-röster och 15 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) yrkande. Omröstningen 
framgår av kolumn 3 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
 
Ordförande ställer därefter Linda Allansson Westers (M) yrkande om ändring av 
kommunstyrelsens förslag på så sätt att kommunbidraget för bygg- och 
miljönämnden ska minskas med 250 tkr då framtagande av bevarandeplaner 
ska utgå mot Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras avslagsyrkande på 
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detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Linda Allansson 
Westers (M) yrkande.   
 
Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras avslagsyrkande röstar ja. Den som vill 
bifalla Linda Allansson Westers (M) med fleras yrkande röstar nej. 
 

Med 23 ja-röster, 18 nej-röster och en som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande, 
det vill säga att kommunstyrelsens förslag till beslut om kommunbidrag för 
framtagande av bevarandeplaner står kvar. Omröstningen framgår av kolumn 4 
i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
 
 
Ordförande ställer slutligen Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras 
tilläggsyrkande om ökat kommunbidrag med 300 tkr för digitalisering av planer 
mot Linda Allansson Westers (M) med fleras avslagsyrkande på detsamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Votering begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Linda Allansson Westers (M) med fleras avslagsyrkande röstar ja. Den som vill 
bifalla Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras tilläggsyrkande röstar nej. 
 
Med 28 ja-röster och 14 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Linda Allansson Westers (M) yrkande, det vill säga 
avslag på yrkandet om utökat kommunbidrag för digitalisering av planer. 
Omröstningen framgår av kolumn 5 i voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 11 051 tkr för 
bygg- och miljönämnden, 

 
att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till 
verksamhetsmål för 2018 för bygg- och miljönämnden.  
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Investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020 
 
Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Johanna Ersborg (MP), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att 
investeringsbudgeten ska utökas med 550 tkr för inköp av en hetvattensmaskin 
samt med 130 tkr för inköp av sex stycken elcyklar varav tre ska ha 
transportmöjligheter i form av cykelvagnar eller vara lådcyklar.   
 
Sverker Nordgren (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om 
tillägg om 130 tkr för inköp av elcyklar.  
 
Per Olof Lindgren (L) yrkar, med instämmande av Linda Allansson Wester (M) 
och Carin Falck (BP), avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkanden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut. Ordförande prövar 
först Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande att investeringsbudgeten 
ska utökas med 550 tkr för inköp av en hetvattenmaskin mot Per Olof Lindgrens 
(L) med fleras avslagsyrkande på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla Per Olof Lindgrens yrkande, det vill säga att avslå yrkandet 
om utökad investeringsbudget för inköp av hetvattenmaskin.  
 
Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande om 
tillägg till investeringsbudgeten i form av inköp av elcyklar mot Sverker 
Nordgrens (M) med fleras avslagsyrkande på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Sverker Nordgrens (M) yrkande. 
 
Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Sverker Nordgrens (M) med fleras avslagsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla 
Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras tilläggsyrkande röstar nej. 
 
Med 28 ja-röster och 14 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Sverker Nordgrens (M) yrkande, det vill säga att avslå 
Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om utökad investeringsbudget för inköp av 
elcyklar. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2018 och 
investeringsplan 2019-2020.  
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Resultatbudget 2018, flerårsplan 2019-2020 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. att fastställa det totala kommunbidraget för 2018 till 1 068 092 tkr (summa 
ovan), 

2. att godkänna framlagt förslag till finansiella poster, poster för senare 
fördelning samt finansiell reserv för 2018 till 48 600 tkr, 

3. att fastställa den totala investeringsbudgeten, inklusive VA-enheten, för 2018 
till 127 570 tkr, samt investeringsplanen för 2019 till 90 965 tkr och för 2020 till 
78 765 tkr, 

4. att driftskonsekvenserna av investeringsanslagen ska täckas inom 
kommunbidragsramen 

5. att fastställa förändringen av det egna kapitalet i resultatbudgeten för 2018 till 
+ 10,0  mnkr, 

6. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån på 80 mnkr för 2018 inklusive 
VA-enheten, 
7. att godkänna att medel får ianspråktas 2018 ur pensionsfonden med 
preliminärt  9 mnkr år 2018, 18 mnkr 2019 resp 9 mnkr 2020, 

8. att anta flerårsplan för 2019-2020, med finansiell inriktning med resultat på 
minst + 10 mnkr/år exklusive VA- och avfallsenheterna,  

9. att godkänna framlagt förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget, 
10. att resultatet för budgeten 2018-2020 ska vara: för 2018 minst +10 mnkr 
exklusive VA- och avfallsenheterna, att inriktningen för planen för 2019 och 
2020 ska vara ett resultat på minst + 10 mnkr/år exklusive VA- och 
avfallsenheterna.  

11. att om man inte når upp till 10 mnkr ska man fördela detta som en generell 
besparing utifrån andel nettokostnad per nämnd.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetberedning har den 11 oktober 2017 framlagt förslag 
till driftsbudget 2018, flerårsbudget 2019-2020 och investeringsbudget 2018 
samt investeringsplan 2019-2020. 
 

Budgetarbetet har skett i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna 
ekonomistyrningsprocessen. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017, § 
95, om preliminära budgetramar för 2018-2020 inklusive investeringar samt 
godkänt framlagda förslag till mål. Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, teknisk nämnd 
samt revisionen har överlämnat yttranden avseende budgetramar driftsbudget 
2018 samt - i förekommande fall - förslag till investeringsbudget. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

MBL-förhandlingar enligt §§ 11 och 19 om budgetberedningens förslag har ägt 
rum den 13 och den 20 oktober 2017.  
 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 30 oktober 2017, § 232. 
Ekonomienheten har inför kommunfullmäktiges sammanträde justerat 
kommunbidragen så att de stämmer överens med kommunstyrelsens beslut. 
De justerade siffrorna återfinns även i det förslag till beslut som framläggs till 
kommunfullmäktige.  
 

Ekonomichefen föredrar kommunstyrelsens förslag till budget. 
  

Handlingar i ärendet 
Förslag till kommunbidrag - justerade efter kommunstyrelsen beslut. 
Arbetsordning inför kommunfullmäktiges behandling av förslag till budget 2018-
2020 för Svedala kommun.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-30, § 232. 
Protokoll från kommunstyrelsens budgetberedning 2017-10-11, § 2.  
Förslag till investeringsplan 2018-2020. 
Förslag till kommunbidrag. 
Förslag till mål per nämnd 2018-2020. 
Förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget. 
Nämndernas yttranden med tillhörande underlag. 
MBL-protokoll §§ 11 och 19.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-21, § 95.  

      
      

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
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