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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 18 januari 2017 kl 19:00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ingegerd Eriksson, C, och Hellen Boij-Ljungdell, S 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2017-01-24 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-15 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Ingegerd Eriksson, C, och Hellen Boij-Ljungdell, S  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-01-18 

Anslaget sätts upp 2017-01 Anslaget till och med 2017-02 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kansli 
 

Underskrift 
  

 Therése Winqvist  
 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) 
Daniel Pedersen (M) 
Leif Göthed (S) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Joakim Andersson (M) 
Lars Lundgren (MP) 
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) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Lars Dahmström (SD) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Kristoffer Linné (L)  
Gunnel Landström (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S) 
Valentin Jovanovic (S) 
Dan Nilsson (M) 
Jan Holmerup (M) 
Håkan Mohlin (M) 
Bengt Jönsson (SD) 
Peter Nordström (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Christer Åkesson (L) 
Bo Becking (BP) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Madeleine Nilsson (L) 
Daniel Pamp (L) 

Övriga närvarande (tjänstemän m.fl.) 
Kristina Larsen, kanslisekreterare 
Tom Stenkvist, ordförande kommunrevisionen 
Åhörare  

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 1 

Förändring av dagordning ................................................................................... 5 
§ 2 

Svar på medborgarförslag om springvatten till tvillingdammarna i Bara .............. 6 
§ 3 

Svar på medborgarförslag om skattesänkning med 50 öre ................................. 7 
§ 4 

Anmälan om medborgarförslag om barn med AST-/ADHD-diagnoser ................. 9 
§ 5 

Anmälan om medborgarförslag om naturområdet inklusive Bantisteln 
och Dödisgropen i Bara ska bli ett naturminnesområde .................................... 10 

§ 6 
Svar till revisionen efter granskning av planeringen och 
organisationen kring byggnationen av en ny skola (FSI) ................................... 11 

§ 7 
Anmälan av revisionsrapporten Granskning av den interna kontrollen i 
Svedala kommun .............................................................................................. 12 

§ 8 
Förslag till Handling för integration .................................................................... 13 

§ 9 
Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp .................................... 15 

§ 10 
Begäran om markanvisning inom exploateringsområdet Bara Backar ............... 16 

§ 11 
Överenskommelse om frånträdande av avtal, Svedala 1:87 och 
Svedala 1:91, på Segestrand ............................................................................ 17 

§ 12 
Förlängning av befintlig bredbandsstrategi ........................................................ 18 

§ 13 
Motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på Solgården i 
Klågerup ........................................................................................................... 19 

§ 14 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut ................................................................................................................ 20 

§ 15 
Valärenden ....................................................................................................... 21 
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§ 1  

Förändring av dagordning 
Dnr 36665  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige behandlar samtliga ärenden om 
medborgarförslag först, det vill säga ärendet om medborgarförslaget om 
naturområdet inklusive Bantisteln och Dödisgropen behandlas som nr 5 och 
ärendet om revisionens granskning av FSI behandlas som ärende nr 6.  
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§ 2  

Svar på medborgarförslag om springvatten till 
tvillingdammarna i Bara 
Dnr 2016-000395  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt teknisk nämnd att beakta springvatten till Dubbeldammarna i 
kommande investeringsbudget, samt  

att därmed anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag inkommet den 11 oktober 2016 föreslås att 
tvillingdammarna i Bara ska utrustas med springvatten.  

Teknisk nämnd, som berett medborgarförslaget, har föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknisk nämnd att beakta springvatten 
till Dubbeldammarna i Bara i kommande investeringsbudget, samt att därmed 
anse medborgarförslaget vara bifallet. Gatu- och parkchefen anger i 
tjänsteskrivelse att under 2015 installerades ett springvatten i Roslättsdammen i 
Svedala som blivit mycket uppskattat av kommuninvånarna. Vattenstrålarna är 
belysta under de mörka timmarna på dygnet och ger ett mervärde för området 
och alla passerande. Dubbeldammarna ligger också beläget så att många 
människor passerar förbi området. Gatu- och parkenheten ser därför mycket 
positivt på ett genomförande av förslaget.  
Kommunstyrelsen som berett ärendet den 19 december 2016, § 288, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknisk nämnd att beakta springvatten 
till Dubbeldammarna i kommande investeringsbudget, samt att därmed anse 
medborgarförslaget vara besvarat.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 288, 2016 

Teknisk nämnds beslut § 116, 2016 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchefen, daterad 26 oktober 2016 

Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2016 

Medborgarförslag inkom 2016-10-11 

Beslut skickas till 
Förslagställaren,  
Teknisk nämnd,  
Ekonomienheten 
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§ 3  

Svar på medborgarförslag om skattesänkning 
med 50 öre 
Dnr 2016-000376  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ekonomichefens 
tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag inkommet den 29 september 2016 föreslås att skatten 
ska sänkas med 50 öre med anledning av att det blivit fler medborgare i 
Svedala kommun. 

Ekonomichefen anger i tjänsteskrivelse, daterad 14 november 2016, att en 
sänkning av skattesatsen från dagens 20,24 kronor med 50 öre skulle innebära 
minskade skatteintäkter med cirka 20 mnkr/år. Detta motsvarar en besparing 
med cirka 2 % på all kommunens verksamhet vid bibehållen resultatnivå. En så 
stor besparing skulle troligen innebära en omfattande kvalitetssänkning i 
verksamheterna. 

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 19 december 2016, § 289, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med 
hänvisning till ekonomichefens tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 289, 2016 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2016-11-14 
Kommunfullmäktiges beslut § 123, 2016 

Medborgarförslag, inkom 2016-09-29 

Yrkanden 
Sven Beckman, SD, yrkar på tillägg i beslutet som följer: eftersom invandringen 
inte tillför ett plus i kommunens ekonomi, utan bidrar med minus i ekonomin så 
kan inte den föreslagna skattesänkningen ske.  

Ambjörn Hardenstedt, S, yrkar avslag till Sven Beckmans, SD, tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag som är huvudförslaget, dels Sven Beckmans, SD, 
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tilläggsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
Votering begärs och genomförs.  

Voteringsproposition:  

Den som vill att kommunstyrelsens förslag vinner röstar Ja,  
den det ej vill röstar Nej. Om nej vinner har kommunfullmäktige beslutat enligt 
Sven Beckmans tilläggsyrkande.  
Omröstningsresultat: 35 Ja-röster och 10 Nej-röster, se bilaga 1, Votering 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren, 

Handläggaren  
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§ 4  

Anmälan om medborgarförslag om barn med 
AST-/ADHD-diagnoser 
Dnr 2017-000002  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att översända medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget handlar om kommunens verksamhet för AST-/ADHD-
diagnostiserade barn och ungdomar. Enligt förslagsställaren bedrivs idag sådan 
verksamhet för åldersgruppen 12-16 år. 
I medborgarförslaget föreslås kommunfullmäktige besluta om  

att Svedala kommun upprättar liknande verksamhet i första hand för barn i 
ålders 6-11 år, samt för ungdomar i gymnasieåldern, samt 
att kommunen nyttjar befintliga medel att själv bedriva verksamhet för yngre 
barn och ungdomar i gymnasieåldern med nämnda diagnoser. 

Förslagsställaren presenterade medborgarförslaget muntligt för 
kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag, inkom 2017-01-05 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-05  

Beslut skickas till 
Förslagställaren 
Utbildningsnämnden 
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§ 5  

Anmälan om medborgarförslag om naturområdet 
inklusive Bantisteln och Dödisgropen i Bara ska 
bli ett naturminnesområde 
Dnr 2017-000016  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Alla som bor i kommunen kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
Ålder eller medborgarskap spelar ingen roll. Medborgarförslag är ett förslag om 
att förändra något inom kommunens ansvarsområde.  

Förslagställaren har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att det så 
kallade naturområdet inklusive Bantisteln och Dödisgropen i Bara ska bli ett 
naturminnesområde.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag, inkom 2017-01-13  

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-16 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Bygg- och miljönämnden  
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§ 6  

Svar till revisionen efter granskning av 
planeringen och organisationen kring 
byggnationen av en ny skola (FSI) 
Dnr 2016-000265  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna kanslichefens och teknisk chefs tjänsteskrivelse daterad 22 
november 2016 som svar till kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av planeringen och organisationen kring byggnationen av en ny 
skola (FSI). Revisionens sammanfattande bedömning är att förseningen av 
byggandet av den nya skolan orsakades av flera sammanhängande händelser. 
Sedan projektguppen tillsattes bedömer dock revisionen att projektet har 
framskridit effektivt. Revisionen har dock identifierat tre förbättringsområden 
över vilka den önskar kommunstyrelsens synpunkter. 

Kanslichefen och teknisk chef har tagit fram förslag på svar till revisionen.  

Handlingar i ärendet 
Granskning av planeringen och organisationen kring byggnationen av en ny 
skola (FSI), inkom 2016-06-17 
Kommunrevisionens begäran om svar, daterat 2016-06-15 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 

Deloittes  
 



 

 

12(21) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 7  

Anmälan av revisionsrapporten Granskning av 
den interna kontrollen i Svedala kommun 
Dnr 2016-000483  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av den 
interna kontrollen i Svedala kommun. Revisionen har mot bakgrund av 
rapporten föreslagit åtgärder samt funnit förbättringsområden över vilka 
revisionen önskar svar senast den 5 april 2017. 

Kommunrevisionens ordförande, Tom Stenkvist, föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om granskning av den interna kontrollen i Svedala kommun. 
 
Skrivelse av kommunrevisionen med anledning av rapport om granskning av 
den interna kontrollen i Svedala kommun.  

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 
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§ 8  

Förslag till Handling för integration 
Dnr 2016-000455  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta dokumentet Handling för integration, att gälla från och med  
den 1 februari 2017, 
att i detsamma upphäva Program för flyktingmottagning och mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar, antaget av KF § 82, den 10 juni 2013, 
samt 
att Handling för integration ska utvärderas senast under första halvåret 2019, 
eller tidigare om behov skulle uppstå, med återrapportering till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration framlägger förslag att 
dokumentet Handling för integration ersätter tidigare Program för 
flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 
Syftet med dokumentet Handling för integration är att ge riktning åt ett 
kommunövergripande arbete för integration och etablering av nyanlända. Fokus 
ligger på etablering och integration i samhället snarare än vård och omsorg 
utifrån ett socialt perspektiv. Det framtagna dokumentet bygger på regeringens 
nationella mål och utgångspunkterna i utvecklingsplattformen Partnerskap 
Skånes arbete för ett inkluderat mottagande. Arbetet med att ta fram 
dokumentet Handling för integration har skett i samverkan med kommunens 
verksamheter inom respektive ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen som berett ärendet den 19 december 2016, § 271, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta Handling för integration, att upphäva 
Program för flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar samt att Handling för integration ska utvärderas senast under första 
halvåret 2016, eller tidigare om behov skulle uppstå, med återrapportering till 
kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 271, 2016 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration beslut § 58, 2016 
Förslag till Handling för integration, daterad 2016-10-24 

Kommunstyrelsens beslut § 100, 2016 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 
Integrationskoordinator  
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§ 9  

Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp 
Dnr 2016-000453  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka kommunens verksamhetsområde för Åkerbruket/FSI-området, Bjeret 
och Skabersjö stationsby för vatten, spillvatten och dagvatten.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 
Kommunen ska vidare enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster bestämma 
det verksamhetsområde (VO) inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas. Verksamhetsområdet för vatten- och avloppstjänster som 
kommunen är skyldiga att tillhandahålla bör ses över årligen. 

Teknisk nämnd har framlagt förslag om utökning av kommunens 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Tjänsteskrivelse med 
tillhörande bilagor från VA-chef föreligger, vari bland annat förslag till utökning 
av verksamhetsområde för Åkerbruket/FSI-området, Bjeret och Skabersjö 
stationsby görs.  

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 19 december 2016, § 278, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens verksamhetsområde för 
Åkerbruket/FSI-området, Bjeret och Skabersjö stationsby för vatten, spillvatten 
och dagvatten.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 278, 2016 

Teknisk nämnds beslut § 117, 2016 

Tjänsteskrivelse från VA-chefen, daterad 2016-10-26 
Bilagor med kartor och listor på fastigheter (1.1A-C, 1.2, 2.1A-B, 2.2,3.1A-B, 
3.2)  

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd  
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§ 10  

Begäran om markanvisning inom 
exploateringsområdet Bara Backar 
Dnr 2016-000373  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till markanvisningsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Eksjöhus AB har i skrivelse den 23 september 2016 framfört intresse för att 
exploatera elva tomter inom Bara Backar.  

Miljö och teknik har tagit fram förslag till markanvisningsavtal mellan Svedala 
kommun och Eksjöhus AB. Förslaget grundar sig på kommunfullmäktiges 
beslut den 14 september 2016, § 114, i vilket kommunfullmäktige godkände 
tidigare framtagna exploaterings- och markanvisningsavtal gällande Bara 
Backar.  

Förslaget till markanvisningsavtal har beretts av kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott (§ 33, 2016) och kommunstyrelsen (§ 275, 2016). Såväl 
utskottet som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 275, 2016 
Plan- och exploateringsutskottets beslut § 33, 2016 

Tjänsteskrivelse av teknisk chef och exploateringssamordnaren, daterad 2016-
12-01. 
Bilaga 6, Bedömning av byggkostnader 2016-03-10 

Bilaga 5, Exploateringsersättning och markavgifter 
Bilaga 4, Exploateringsbudget 2016-03-15 

Bilaga 3, Exploateringsenhetens skrivelse 2016-08-29 

Bilaga 2, Eksjöhus begäran om markanvisning 
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott  
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§ 11  

Överenskommelse om frånträdande av avtal, 
Svedala 1:87 och Svedala 1:91, på Segestrand 
Dnr 2016-000233  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att JM får frånträda av kommunfullmäktige 2010-10-13 § 231, 
godkänt exploateringsavtal inom Segestrand, samt 

att godkänna framlagt förslag till överenskommelse mellan parterna.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 oktober 2010, § 231, godkände kommunfullmäktige ett 
exploateringsavtal mellan Svedala kommun och JM. JM har i skrivelse den 28 
oktober 2016 anhållit om att få frånträda exploateringsavtalet inom Segestrand, 
förutsatt att ingen av parterna därefter har något krav av vad slag det vara må 
mot den andre.  

Exploateringsavtalet omfattar fastigheterna Svedala 1:87 och 1:91. Exploatören 
har inte tillträtt fastigheterna, vilka fortfarande ägs av kommunen.  
Kommunstyrelsens plan och exploateringsutskott har berett ärendet den 13 
december 2016, § 32. Kommunstyrelsen har berett ärendet den 19 december 
2016, § 274. Såväl kommunstyrelsen som dess utskott har föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att godkänna att JM får frånträda 
exploateringsavtalet samt att godkänna framlagt förslag på överenskommelsen 
mellan JM och Svedala kommun.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 274, 2016 

Plan- och exploateringsutskottets beslut § 32, 2016  
Tjänsteskrivelse av teknisk chef och exploateringssamordnare, daterad 2016-
11-16  

Skrivelse från JM, 2016-10-28.   
Skrivelse av exploateringssamordnaren, 2016-10-19 

Förslag till överenskommelse om frånträdande av avtal 

Karta avseende Segestrand, Svedala 27:1 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, Ekonomichef samt  
JM  
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§ 12  

Förlängning av befintlig bredbandsstrategi 
Dnr 2016-000456  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förlänga den befintliga Bredbandsstrategin att gälla även under perioden 
2016-2018, samt  
att Bredbandsstrategin ska utvärderas igen två år efter antagandet, det vill säga 
under 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2016, § 100 punkt 8, att ge IT-chefen i 
uppdrag att se över Bredbandsstrategi 2013-2015, Strategi för e-samhället 
samt IT-infrastrukturplan för Svedala kommun.  

Efter genomförd översyn har IT-chefen funnit att Infrastrukturplanen, antagen 
2002,till fullo kan ersättas av Bredbandsstrategin. Kommunens egna strategier, 
exempelvis Bredbandsstrategin och Informationssäkerhetspolicyn, är 
delområden i SKL:s strategi för eSamhället. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 december 2016, § 299 (i 
utdraget benämnt som § 80), och beslutade då att upphäva IT-
infrastrukturplanen för Svedala kommun. Kommunstyrelsen beslutade vidare att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga den befintliga 
Bredbandsstrategin att gälla även under perioden 2016-2018 samt att 
Bredbandsstrategin ska utvärderas igen två år efter antagandet, det vill säga 
under 2018.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 299 (80), 2016 

Tjänsteskrivelse av IT-chefen benämnd "Redovisning av översyn av 
bredbandsstrategin, strategin för e-samhället samt IT-infrastrukturplanen" 

Övergripande bredbandsstrategi för Svedala kommun 
Kommunstyrelsens beslut § 100, 2016 

Beslut skickas till 
IT-chef 
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§ 13  

Motion om att utveckla och tillskapa 
dagverksamhet på Solgården i Klågerup 
Dnr 2016-000159  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att en kartläggning 
genomförs 2017 för att undersöka intresset av att skapa en ny mötesplats på 
Solgården i Klågerup.  

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Lars Lundgren (MP) och Jörgen Persson (V) har 
lämnat in en motion som handlar om öka utbudet av aktiviteter för seniorer i 
Klågerup.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 
- att man tillskapar en dagverksamhet på Solgården med aktiviteter för att ge 
möjligheter till en meningsfull dag med social samvaro i lugn och harmonisk 
miljö,  
- att man ger seniorer boende i Seniorbostäder samt övriga boende i Klågerup 
möjlighet att ta del av denna verksamhet. 
Socialnämnden har berett ärendet genom områdeschefen för vård och omsorg 
som i tjänsteskrivelse redogjort för skillnaden mellan dagcentral och 
dagverksamhet samt föreslagit att en kartläggning genomförs 2017 för att 
undersöka intresset av att skapa en ny mötesplats på Solgården i Klågerup.  

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 19 december, § 287, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till att 
en kartläggning genomförs 2017 för att undersöka intresset av att skapa en ny 
mötesplats på Solgården i Klågerup.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 287, 2016 
Socialnämndens beslut § 91, 2016  

Tjänsteskrivelse av områdeschef Vård och omsorg, daterad 2016-10-11 

Kommunfullmäktiges beslut § 58, 2016 
Motion, inkom 2016-04-21.  

Beslut skickas till 
Ambjörn Hardenstedt (S), Lars Lundgren (MP) och Jörgen Persson (V) 

Socialnämnden  
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§ 14  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut 
Dnr 2016-000088  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporteringarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska 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 fattat beslut till kommunfullmäktige.  
I rapporten anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid 
som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara 
avidentifierade. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade 
besluten inte verkställts. 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.  
Kommunstyrelsen som berett ärendet den 19 december 2016, § 286, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporteringarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 286, 2016 
Socialnämndens utskotts beslut § 266, 2016   

Socialnämndens utskotts beslut § 265, 2016 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 15  

Valärenden 
Dnr 2016-000493  

Beslut 
att utse Daniel Pamp, L, till förtroendeuppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning, efter Sebastian Svärdebrandt (L), för tiden 
fram till den 14 oktober 2018. 
att val av god man med särskild kunskap om jordbruksförhållanden, för tiden 
fram till den 14 december 2020, ska kvarstå till nästa sammanträde, samt  

val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Kristoffer Linné (L), för tiden 
fram till den 31 december 2018, ska kvarstå till nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016, §§ 166-167 och 169, att 
valen av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, av ny ledamot i valberedning 
samt av god man enligt fastighetsbildningslagen skulle kvarstå till nästa 
sammanträde. Kommunfullmäktige har därmed att förrätta dessa val. 

Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, § 166 
Kommunfullmäktiges beslut, § 167 

Kommunfullmäktiges beslut, § 169 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Ch.Å och ersättare M.N i 
kommunfullmäktige, 2017-01-09 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot K.L och ersättare D.Å i 
kommunfullmäktige, 2017-01-09 

Beslut skickas till 
Daniel Pamp 

Sebastian Svärdebrandt 

Per Mattsson  
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