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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 15 februari 2017 kl 19.00-19.25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Christer Åkesson (L), Ambjörn Hardenstedt (S) 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2017-02-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-30 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Göran Jepsson  

 Justerare 

  

 Christer Åkesson                                                 Ambjörn Hardenstedt  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-02-15 

Anslaget sätts upp 2017-02-16 Anslaget till och med 2017-03-10 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Teresa Fridell  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Göran Jepsson (M), Ordförande 
Björn Jönsson (S), vice ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Daniel Pedersen (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Lars Lundgren (MP) 
Sven Beckman (SD) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
Carin Falck (BP) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Erika Jepsson (M) 
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) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Gunnel Landström (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Peter Nordström (SD), tjg ersättare för P Persson (SD) 
Bengt Jönsson (SD), tjg ersättare för H Corneliussen (SD) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för L Gsaxner (S) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för H Hardenstedt (S) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för J Andersson (M) 
Håkan Mohlin (M), tjg ersättare för P Kosowski (M) 
Karl-Erik Evgård (S), tjg ersättare för J Sennertoft (S) 
Daniel Forsberg (MP), tjg ersättare för T Wallin (MP) 
 

Ersättare  

Gustaf Törnqvist (V) 
Madeleine Nilsson (L) 
Daniel Pamp (L) 

 
Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Teresa Fridell, kanslichef 
Tim Kalisnik, IT-tekniker 
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 16  

Val av justerare och datum för justering 

Dnr 35938  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) och Christer Åkesson (L) att justera 
protokollet, samt 

att protokollet ska justeras den 16 februari 2017.  
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§ 17  

Svar på medborgarförslag om att återskaffa 
habiliteringsersättning/flitpeng i Svedala kommun 

Dnr 2016-000408  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut om att habiliteringsersättning återinförs 2017.  

     

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 20 oktober 2016 föreslås att 
habiliteringsersättningen ska återinföras i Svedala kommun. 

Socialnämnden har den 19 december 2016, § 112, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
att kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 152, beslutat att 
habiliteringsersättningen ska återinföras.  

Kommunstyrelsen som behandlade ärendet den 30 januari 2016, § 15, har 
beslutat i enlighet med socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 15, 2017. 
Socialnämndens beslut § 112, 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut § 136, 2016. 
Medborgarförslag inkommet den 20 oktober 2016 med tillhörande 
namninsamling.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
 

 



 

 

7(25) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18  

Svar på medborgarförslag om inrättande av en 
fältgrupp i Svedala kommun 

Dnr 2016-000040  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut vid antagande av budget om trygghetsvärdar 
(kombitjänster).  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 4 februari 2016 föreslås att en fältgrupp ska 
inrättas i Svedala kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden har den 7 december 2016, § 81, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
att kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 152, beslutat att inrätta 
kombitjänster.   

Kommunstyrelsen som behandlat ärendet den 30 januari 2016, § 13, har 
beslutat i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 13, 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 81, 2016. 
Yttrande av fritidschef, daterat 22 april 2016. 
Medborgarförslag inkommet den 4 februari 2016.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 19  

Förslag till Avfallstaxa för Svedala kommun 

Dnr 2016-000486  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Avfallstaxa för Svedala kommun, att gälla från och med den 1 
april 2017, samt  

att nu gällande föreskrift Renhållningstaxa för Svedala kommun upphävs den 1 
april 2017. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna nya 
entreprenad, som handlades upp gemensamt med Lomma kommun, finns vissa 
förändringar. Den 1 april kommer Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta 
över beställarfunktionen för kommunens renhållningsuppdrag. Teknisk nämnd 
har mot denna bakgrund tagit fram ett förslag till avfallstaxa för Svedala 
kommun (TN § 135, 2016). 

Förslaget bygger på att taxan är oförändrad 2017. Den reviderade taxan 
föreslås gälla från och med den 1 april 2017. I avfallsplanen antagen av 
kommunfullmäktige den 13 april 2016, § 43, benämns taxan som avfallstaxa. 
Med anledning av detta är namnet på föreskriften ändrad till Avfallstaxa för 
Svedala kommun. 

De viktigaste ändringarna är: 

Nuvarande hämtningsintervall 30 ggr/år för permanentboende en- och 
tvåfamiljshus ökas till 31 ggr/år.  

Fritidstömning med hämtning 13 ggr/år ändras till 12 ggr/år.  

Nytt abonnemang, fyrfackskärl (kärl 1+2), för permanentboende i en- och 
tvåfamiljshus med hämtning totalt 44 ggr/år (31+13). Nytt abonnemang 
fritidstömning, fyrfackskärl (kärl 1+2), med hämtning totalt 17 ggr/år (12+5).  

Hämtning av trädgårdsavfall ökas från 19 ggr/år till 20 ggr/år.  

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 30 januari 2017, § 22, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till avfallstaxa att gälla från och 
med den 1 april 2017 och att nu gällande föreskrift Renhållningstaxa för 
Svedala kommun ska upphävas vid samma tidpunkt.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 22, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 135, 2016. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 6 december 2016. 
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PM Revidering och komplettering av gällande renhållningstaxa, daterat 28 
november 2016.  
Förslag till ”Avfallstaxa för Svedala kommun 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
Sysav 
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§ 20  

Korrigering av beslut gällande regelförändringar 
och taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-
resor 

Dnr 2016-000368  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att korrigera beslut gällande regelförändringar och taxehöjningar avseende 
färdtjänst i Svedala kommuns författningssamling 2:33 Taxa och regler för 
färdtjänst i Svedala kommun genom att stryka följande: "Kortet kostar 100 kr 
och om du skulle förlora kortet får du betala 100 kr för ett nytt kort."  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2016, § 142, att ingå avtal med 
Region Skåne gällande fria resor i kollektivtrafik för färdtjänstberättigade. Sedan 
Svedala kommun ingått avtal med Region Skåne övertog Skånetrafiken 
hanteringen av de kort som färdtjänstresenärerna använder. Detta innebär att 
Svedala kommun inte längre kan ta ut en avgift för nytt eller förlorat kort. Av 
denna anledning föreslår socialnämnden kommunfullmäktige besluta att stryka 
bestämmelsen "Kortet kostar 100 kr och om du skulle förlora kortet får du 
betala 100 kr för ett nytt kort" i taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun.  

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 30 januari 2017, § 12, föreslår 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 12, 2017. 
Socialnämndens beslut § 116, 2016. 
Tjänsteskrivelse av socialchefen daterad 5 december 2016.  
Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun (författningssamlingen nr 
2:33).  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 21  

Hantering av kyrkoavgift vid avgiftsberäkning 
inom Vård och omsorg  

Dnr 2017-000006  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att från och med den 1 januari 2017 lägga in en enhetlig kyrkoavgift i 
avgiftssystemet enligt förslag från socialnämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Vid beräkning av avgifter inom vård och omsorg ska hänsyn tas till 
kyrkoavgiften. Från och med den 1 januari 2017 är församlingstillhörighet inte 
längre ett folkbokföringsbegrepp utan folkbokföring sker istället i distrikt. Mot 
denna bakgrund, och då det sedan den 1 januari 2017 endast går att lägga in 
en enhetlig avgift i vård och omsorgs avgiftssystem, föreslår socialnämnden att 
en enhetlig kyrkoavgift ska läggas in i avgiftssystemet för beräkning av avgifter 
inom vård och omsorg. Avgiften följer Skatteverkets högsta årliga procentsats 
och innebär en förenklad administration.        

Kommunstyrelsen, som berett ärendet den 30 januari 2017, § 11, föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 11, 2017. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen daterad 11 januari 2017. 
Socialnämndens beslut § 110, 2017. 
Tjänsteskrivelse från socialchefen daterad 9 december 2016.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 22  

Begäran om att förvärva Lorentz Månsson 

Dnr 2016-000472  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har tagit fram förslag till köpeavtal med Bostads AB 
Svedalahem enligt vilket företaget ska förvärva fastigheten Svedala 76:17 mot 
en köpeskilling av 313 000 kr och i övrigt på i köpeavtalet angivna villkor.  

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 30 januari 2017, § 20, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag till köpeavtal.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 20, 2017. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnare och teknisk chef, daterad 24 
januari 2017. 
Förslag till köpeavtal med bilagor.  
Begäran om att förvärva Lorentz Månsson, daterad 7 december 2016.  

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Exploateringssamordnare 
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§ 23  

Upphävande av beslut gällande förskola inom 
Bara backar 

Dnr 2017-000022  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige den 13 maj 2015, § 83, att 
uppdra åt Svedala Exploaterings AB (SVEDAB) att redovisa kostnadskalkyl och 
utformning av förskolan och att kalkylen ska godkännas av kommunfullmäktige i 
särskilt beslut när underlag finns och innan upphandling startar.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 maj 2015, § 83, bland annat att lokalisera 
en förskola i Bara backar och att uppdra åt SVEDAB att snarast redovisa 
kostnadskalkyl och utformning av förskolan och att kalkylen ska godkännas av 
kommunfullmäktige i särskilt beslut när underlag finns och innan upphandling 
startar.  

Kalkyl och preliminärt hyresavtal är redan framtaget och kommunstyrelsen har 
den 30 januari 2017, § 3, beslutat att godkänna desamma. På denna grund 
behöver kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävas. Kommunstyrelsen 
föreslår därför kommunfullmäktige besluta att upphäva detta.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 3, 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 18 januari 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut § 83, 2015.  

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
SVEDAB 
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§ 24  

Organisatorisk tillhörighet för Räddningstjänsten i 
Svedala kommun 

Dnr 2017-000014  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet i sin helhet överförs till 
kommunstyrelsen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I nuvarande organisation är kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd, är den 
nämnd som anställer Räddningschef samt har ansvar för räddningstjänstens 
budget. Organisatoriskt tillhör dock verksamheten och dess övriga medarbetare 
miljö och teknik och därmed åvilar arbetsmiljöansvaret för verksamheten på 
teknisk nämnd. För att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet krävs att budget är 
kopplat till insatser vilket det inte är gällande Räddningstjänsten organisation.    

Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har behandlat 
ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att Räddningstjänstens 
organisatoriska tillhörighet i sin helhet överförs till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 7, 2017. 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 39, 2016. 
Tjänsteskrivelse av HR-chefen.  

      

      

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
HR-enheten 
Miljö och teknik 
Kommunikationsenheten 
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§ 25  

Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun 

Dnr 2017-000011  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta ny arbetsgivarpolicy för Svedala kommun, samt  

att upphäva det personalpolitiska programmet från den 12 september 2011.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Svedala 
kommuns personalpolitik och ersätter därmed på ett naturligt sätt det tidigare 
personalpolitiska programmet.  

Policyn har ett tydligt medborgarfokus och ger uttryck för de övergripande 
fokusområden som kommunens HR-arbete grundar sig på; vision och 
värdegrund, hälsofrämjande arbetsmiljö och samverkan, ledarskap och 
medarbetarskap samt lärande och utveckling. Med arbetsgivarpolicyn som 
grund utvecklas sedan fokusområdena separat genom exempelvis chefspolicy, 
arbetsmiljöpolicy och liknande. 

Medarbetares och chefers delaktighet och kompetens är nyckelfaktorer för att 
nå uppställda mål samt god kvalitet på servicen till kommuninvånarna. Svedala 
kommun ska upplevas som möjligheternas arbetsgivare för såväl nuvarande 
som kommande medarbetare och ledare. Alla ska vara goda företrädare för 
kommunen. 

Det personalpolitiska programmet som föreslås upphävas antogs av 
kommunfullmäktige den 12 september 2011, § 127.  

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens personalutskott och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta ny arbetsgivarpolicy och att upphäva det personalpolitiska programmet.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 8, 2017. 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 35, 2016. 
Tjänsteskrivelse av HR-chefen. 
Förslag till arbetsgivarpolicy för Svedala kommun. 
Personalpolitiskt program, daterat 12 september 2011.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
HR-enheten 
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§ 26  

Svar på motion om återinförande av 
habiliteringsersättning 

Dnr 2016-000399  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslut om att habiliteringsersättningen återinförs under år 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionen 
handlar om att personer som deltar i daglig verksamhet med stöd LSS ska få 
tillbaka sin habiliteringsersättning då de numera måste betala för resorna med 
färdtjänst till och från den dagliga verksamheten.  

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen lämnas vidare till 
utredning.  

Socialnämnden har berett ärendet (§ 113, 2016) och föreslår att motionen ska 
anses besvarad, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 30 
november 2016, § 152, om att habiliteringsersättningen återinförs 2017. 

Kommunstyrelsen som behandlat ärendet den 30 januari 2017, § 14, föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 14, 2017. 
Socialnämndens beslut § 113, 2016. 
Motion om återinförande av habiliteringsersättning, daterad 9 oktober 2016.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 27  

Svar på motion om att bygga vinterträdgårdar 

Dnr 2014-000486  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslut för kommunens budget 2017 avseende vinterträdgårdar.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Göthed, Torbjörn Sköld och Gunilla Edberg, samtliga socialdemokrater, 
Ingrid Pedersen (SD), Jörgen Persson (V), Lena Thörnquist, (invald SD) samt 
René Lundström, (MP) har i motion föreslagit att kommunen ska bygga 
vinterträdgårdar vid Holmgården, Dagcenter Svedala, Solgården och på 
Toftaängen samt att man utrustar dessa på ett pedagogiskt och rogivande sätt.  

Kommunfullmäktige tog beslut om vissa vinterträdgårdar i budgeten för 2017. 
Svedab finansierar investeringen. Socialnämnden anser därmed att det inte 
finns någon anledning att bereda motionen om att bygga vinterträdgårdar utan 
föreslår kommunfullmäktige anse den besvarad.  

Kommunstyrelsen som behandlat ärendet den 30 januari 2017, § 16, föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 16, 2017. 
Socialnämndens beslut § 114, 2016.  
Motion om att bygga vinterträdgårdar, inkommen den 12 juni 2014.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 28  

Valärenden 

Dnr 2017-000029  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Staffan Widells (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden,  

 

att utse Ewa Lennerling (M) till ledamot i socialnämnden, efter Staffan Widell 
(M), för tiden fram till den 31 december 2018, 

 

att bevilja Christoffer Anderssons (SD) avsägelse av förtroendeuppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen, 

 

att utse Tobias Ström (SD) till ersättare i kommunstyrelsen, efter Christoffer 
Andersson (SD), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Caroline Andréns (SD) avsägelse av förtroendeuppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden,  

 

att utse Anna Ström (SD) till ersättare i utbildningsnämnden, efter Caroline 
Andrén (SD), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Mithun Manojkumars (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden,  

 

att utse Hans Järvestam (M) till ersättare i utbildningsnämnden, efter Mithun 
Manojkumar (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Gunnel Landströms (SD) avsägelse av förtroendeuppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden,  

 

att utse Caroline Andrén (SD) till ledamot i utbildningsnämnden, efter Gunnel 
Landström (SD), för tiden fram till den 31 december 2018, 
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att bevilja Susanne Lovéns (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
bygg- och miljönämnden samt ersättare i styrelserna för Bostads AB 
Svedalahem och Svedala exploaterings AB (Svedab), 

 

att utse Anne-Maj Hansson (M) till ersättare i bygg- och miljönämnden, efter 
Susanne Lovén (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att utse Rickard Göransson (M) till ersättare i styrelsen för Bostads AB 
Svedalahem, efter Susanne Lovén (M), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  

 

att utse Rickard Göransson (M) till ersättare i styrelsen för Svedala 
exploaterings AB (Svedab), efter Susanne Lovén (M), för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019,  

 

att bevilja Ewa Lennerlings (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden,  

 

att utse Anna Netterheim (M) till ersättare i socialnämnden, efter Ewa 
Lennerling (M), för tiden fram till den 31 december 2018, 

 

att bevilja Ulf Lennerlings (M) avsägelse av förtroendeuppdragen som ledamot 
och 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 

 

att utse Lars Nordberg (M) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Ulf 
Lennerling (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att utse Lars Nordberg (M) till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 
efter Ulf Lennerling (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Lars Nordbergs (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
bygg- och miljönämnden, 

 

att utse Ulf Lennerling (M) till ledamot i bygg- och miljönämnden, efter Lars 
Nordberg (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  
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att utse Therése Ellingsen (L) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter 
Kristoffer Linné (L), för tiden fram till den 31 december 2018,   

 

att valet av god man med särskild kunskap om jordbruksförhållanden, för tiden 
fram till den 14 december 2020, kvarstår till nästa sammanträde, samt 

 

att utse Jesper Hanson (M) till ersättare i teknisk nämnd för tiden fram till den 
31 december 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande avsägelser inkommit. 

Staffan Widell (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Christoffer Andersson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Caroline Andrén (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Mithun Manojkumar (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Gunnel Landström (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. 

Susanne Lovén (M) avsäger sig uppdragen som ersättare i bygg- och 
miljönämnden samt ersättare i Svedabs och Svedalahems styrelser. 

Ewa Lennerling (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Ulf Lennerling (M) avsäger sig uppdragen som ledamot och 1:e vice ordförande 
i kultur- och fritidsnämnden. 

Lars Nordberg (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i bygg- och 
miljönämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 januari 2017, § 15, att valen av god man 
med särskild kunskap om jordbruksförhållanden, för tiden fram till den 14 
december 2020, samt av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Kristoffer 
Linné (L), för tiden fram till den 31 december 2018, skulle kvarstå till nästa 
sammanträde. Därtill finns en vakant ersättarplats i teknisk nämnd.  

 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M) redogör för berörda partiers 
förslag till val.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen daterad 3 februari 2016. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden, inkommen den 23 januari 
2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, inkommen den 30 
januari 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, inkommen den 30 
januari 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, inkommen den 31 
januari 2017.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden, inkommen den 3 
februari 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden samt ersättare i 
Svedabs och svedalahems styrelser, daterat 27 januari 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, daterat 9 februari 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden, inkommen, daterat 9 februari 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden, inkommen 9 
februari 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut § 15, 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Svedalahem 
SVEDAB 
Kultur- och fritidsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Teknisk nämnd  
 
Kundservice 
Förtroendemannaregistret 
Ciceron 

 
Staffan Widell 
Ewa Lennerling 
Christoffer Andersson 
Tobias Ström 
Caroline Andrén 
Anna Ström 
Mithun Manojkumar 
Hans Järvestam 
Gunnel Landström 
Anne-Maj Hansson 



 

 

23(25) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Rickard Göransson 
Anna Netterheim 
Ulf Lennerling 
Lars Nordberg 
Therése Ellingsen 
Jesper Hanson 
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§ 29  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2017-000038  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har den 6 februari 2017, § 16, beslutat att utse Kristoffer 
Linné till ny ledamot i utbildningsutskottet.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut § 16, 2017.  
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§ 30  

Godkännande av Svedalahems köp av fastigheten 
Svedala 15:11 

Dnr 2017-000044  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Svedalahems köp av fastigheten Svedala 15:11.  

      

Sammanfattning av ärendet 
ICA Fastigheter AB äger fastigheten Svedala 15:11. ICA Fastigheter AB har i 
möte med representanter för Svedalahem indikerat att bolaget vill sälja 
fastigheten till ett belopp om 13 miljoner kronor. Svedalahem ska utöver detta 
betala eventuella tillkommande kostnader för sanering upp till ett belopp om 
800 000 kronor. Kostnader därutöver ska efter förhandling fördelas mellan 
parterna och kan, om en överenskommelse om fördelning inte uppnås, leda till 
frånträde.  

Svedalahems styrelse beslutade den 30 januari 2017, § 2, att ge bolagets VD i 
uppdrag att återkomma till ICA Fastigheter och visa intresse att köpa 
fastigheten till de priser som indikerats och då göra upp om en avsiktsförklaring 
och köpeavtal.  

Enligt såväl Svedalahems bolagsordning som gällande ägardirektiv ska 
kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. Eftersom det tilltänkta köpet är att betrakta som ett beslut av större vikt 
har Svedalahem vänt sig till kommunfullmäktige för godkännande innan 
avsiktsförklaring och köpeavtal ingås.      

Kommunstyrelsen som berett ärendet den 15 februari 2017, § 27, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna Svedalahems köp av fastigheten 
Svedala 15:11.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 8 februari 2017. 
Protokollsutdrag, § 2, från styrelsesammanträde den 30 januari 2017. 
Förslag till avsiktsförklaring mellan ICA Fastigheter AB och Svedalahem.  

      

      

Beslut skickas till 
Svedalahem 


