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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-06-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 21 juni 2017 kl 19:00-20.45 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Gunilla Nordgren och Jesper Sennertoft 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2017-06-26  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 87-109 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Gunilla Nordgren                                                      Jesper Sennertoft  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

Anslaget sätts upp 2017-06-27 Anslaget till och med 2017-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
 

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) 
Dan Nilsson (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Sven Beckman (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Therese Wallin (MP) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Lars Dahmström (SD) 
Jörgen Persson (V) 
Reino Lindberg (M) 
Anders Gsaxner (S) 
Kristoffer Linné (L) 
Peter Andrén (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Ulf Löfgren (SD), tjg ersättare för Patrik Persson (SD) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Sara Ripa (C), tjg ersättare för Ingegerd Eriksson (C) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Daniel Forsberg (MP), tjg ersättare för Lars Lundgren (MP) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Bo Becking (BP), tjg ersättare för Carin Falck (BP) 
Karl-Erik Evgård (S), tjg ersättare för Christer Jönsson (S)   §§ 92-109 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Ewa Lennerling (M) 
Peter Nordström (SD), tjg ersättare för Bengt Jönsson (M) 
 
 
 

Ersättare och insynsplatser 

Gustaf Törnqvist (V) 
Madeleine Nilsson (L) 
Per Lindvall (M) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Teresa Fridell, kanslichef/sekreterare 
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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Ärendelista 
§ 87 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 6 
§ 88 

Anmälan av medborgarförslag om översyn av de orättvisa 
hyressättningarna på demensboendena i Svedala kommun ............................... 7 

§ 89 
Anmälan av medborgarförslag om att i samband med utbyggnad av 
matsalen i Spångholmsskolan se över lokalbehovet för andra 
verksamheter ...................................................................................................... 8 

§ 90 
Anmälan av medborgarförslag om att sommarlovsentreprenörsystem 
införs i Svedala kommun ..................................................................................... 9 

§ 91 
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheten att anlägga 
ett inomhusbad i Svedala tätort ......................................................................... 10 

§ 92 
Svar på medborgarförslag om att rusta upp och bygga ut den 
befintliga bowlinghallen i Svedala...................................................................... 12 

§ 93 
Svar på medborgarförslag om åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan ...................................................................... 14 

§ 94 
Svar på medborgarförslag om ändrad lutning på Apelsingatan ......................... 15 

§ 95 
Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala kommun ...................... 16 

§ 96 
Ekonomisk uppföljning januari-april 2017 med prognos för Svedala 
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§ 97 
Erbjudande om delägarskap i Inera ................................................................... 19 

§ 98 
Samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie, Kriminalvården ....................... 21 

§ 99 
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§ 100 
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§ 101 
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§ 102 
Reviderad avfallsföreskrift ................................................................................. 29 

§ 103 
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§ 104 
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§ 105 
Svar på motion om begränsning och utfasning av engångsartiklar 
med mera av traditionella plastprodukter ........................................................... 33 

§ 106 
Anmälan av motion om att förhindra spridning av mikroplaster från 
konstgräs .......................................................................................................... 35 

§ 107 
Valärenden ....................................................................................................... 37 

§ 108 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 39 

§ 109 
Anmälan av motion om cykelväg till Malmö ....................................................... 41 
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§ 87  

Ändring av dagordningen 
Dnr 38330  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
i enlighet med ordförandens förslag.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende 22 "Anmälan av medborgarförslag om att 
sommarlovsentreprenörssystem införs i Svedala kommun" behandlas efter 
ärende 3.  
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§ 88  

Anmälan av medborgarförslag om översyn av de 
orättvisa hyressättningarna på demensboendena i 
Svedala kommun 
Dnr 2017-000209  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 22 maj 2017 föreslås att boende på särskilda 
boenden i kommunen ska få ett kvadratmeterpris som hyra oavsett var i 
kommunen som den boende anvisats plats. Till hyran kan eventuellt ett rimligt 
tillägg göras för något som inte alla boende på särskilda boenden i kommunen 
har.  
Förslagsställaren anför att hyrorna för lägenheterna på de olika boendena i 
kommunen skiljer sig mycket och att denna skillnad inte alltid är kopplad till 
lägenhetens storlek. Förslagsställaren önskar därför att kommunen gör en 
översyn av hyrorna och att dessa istället skulle kunna utgå efter antal 
kvadratmeter. 

Förslagsställaren närvarar vid mötet och redogör för förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 5 juni 2017. 
Medborgarförslag om översyn av de orättvisa hyressättningarna på 
demensboendena i Svedala kommun, inkommet den 22 maj 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
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§ 89  

Anmälan av medborgarförslag om att i samband 
med utbyggnad av matsalen i Spångholmsskolan 
se över lokalbehovet för andra verksamheter 
Dnr 2017-000223  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 5 juni 2017 föreslås att lokalbehovet för 
andra verksamheter ska ses över i samband med utbyggnaden av 
Spångholmsskolans matsal.  
Förslagsställaren anför att lokalbehovet i Bara är stort och att kommunen därför 
bör överväga att bygga en samlingslokal i anslutning till matsalen. 
  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 5 juni 2017. 
Medborgarförslag om att i samband med utbyggnad av matsalen i 
Spångholmsskolan se över lokalbehovet för andra verksamheter, inkommet den 
5 juni 2017. 
Bilaga med namnunderskrifter.  

      
      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 90  

Anmälan av medborgarförslag om att 
sommarlovsentreprenörsystem införs i Svedala 
kommun 
Dnr 2017-000237  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 14 juni 2017 föreslås att 
sommarentreprenörssystemet ska införas i Svedala kommun. 

Förslagsställaren anför att kommunen genom detta skulle ge sina ungdomar så 
bra förutsättningar som möjligt inför kommande yrkesliv. 

 
Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag om att sommarlovsentreprenörsystem införs i Svedala 
kommun, inkommet den 14 juni 2017.  

      
      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (HR-enheten) 
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§ 91  

Svar på medborgarförslag om att undersöka 
möjligheten att anlägga ett inomhusbad i Svedala 
tätort 
Dnr 2017-000100  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att medborgarförslaget ska anses bifallet med hänvisning till kultur- och 
fritidsnämndens beslut att utreda förutsättningarna för och de ekonomiska 
förutsättningarna för ett inomhusbad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Svedala kommun ska undersöka 
möjligheterna att i en framtid anlägga ett inomhusbad i Svedala tätort. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden  har berett ärendet och 
föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses bifallet 
då kultur- och fritidsnämnden har initierat en utredning.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
ska anses bifallet med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut att 
utreda förutsättningarna för och de ekonomiska förutsättningarna för ett 
inomhusbad.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 137, 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 37, 2017. 
Bilaga 1 till protokollsutdrag, skriftligt yrkande.   
Skrivelse/förslag från Fyrklövern om att utreda förutsättningarna av att tillskapa 
ett inomhusbad.   
Medborgarförslag om att undersöka möjligheten att anlägga ett inomhusbad i 
Svedala tätort, inkommet den 13 mars 2017. 
  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med tillägget att utredningen även ska innefatta en utredning av 
förutsättningarna för att samlokalisera en ny bowlinghall eller 
upprustning/utbyggnad av den befintliga bowlinghallen.  
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Birgitta Delring (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande röstar nej. Med 28 ja-röster och 15 nej-röster finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Omröstningen framgår av kolumn 1 i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll. 

  

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 92  

Svar på medborgarförslag om att rusta upp och 
bygga ut den befintliga bowlinghallen i Svedala 
Dnr 2016-000332  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
anläggningssamordnarens tjänsteskrivelse.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att den befintliga bowlinghallen i Svedala tätort 
ska byggas ut och rustas upp.  

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och 
föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse av anläggningssamordnaren. 
Vidare informerar kultur- och fritidsnämnden att nämnden för egen del 
beslutade att om ett beslut tas om att bygga ett inomhusbad i Svedala kommun 
ska även en ny bowlinghall utredas samt att om beslut tas om att inte att bygga 
ett inomhusbad i Svedala kommun tas frågan om bowlinghallen upp igen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
ska anses besvarat med hänvisning till anläggningssamordnarens 
tjänsteskrivelse. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 138, 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38, 2017. 
Tjänsteskrivelse av anläggningssamordnare, daterad 11 april 2017. 
Medborgarförslag om att rusta upp och bygga ut den befintliga bowlinghallen, 
inkommet den 19 augusti 2016. 

  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren (med anläggningssamordnarens tjänsteskrivelse) 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 93  

Svar på medborgarförslag om åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan 
Dnr 2017-000080  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att teknisk nämnd har 
initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att åtgärder ska göras omgående för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan. Förslagsställaren anför att 
dagvattenbrunnarna på Apelsingatan vid regn inte klarar att få undan vattnet 
vilket innebär att det rinner in i trädgårdar, garage och friggebodar. Bland andra 
ges förslag att bygga ett vattenmagasin, stenkista eller liknande i ett dike invid 
Fröhuset samt att byta ut dagvattenrören till en större dimension. 

Teknisk nämnd och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med 
hänvisning till att teknisk nämnd har initierat ett eget ärende med förslag till 
åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 139, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 49, 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 10 april 2017. 
Medborgarförslag om åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan, inkommet den 28 februari 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk nämnd 
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§ 94  

Svar på medborgarförslag om ändrad lutning på 
Apelsingatan 
Dnr 2017-000087  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att teknisk nämnd har 
initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att lutningen på Apelsingatan ska ändras för att 
förebygga översvämningar. Förslagsställen anför att de under många år haft 
problem med översvämningar på sin fastighet och grannfastigheten och att de 
därför behöver hjälp med en annan lutning på Apelsingatan samt en 
avrinningsplats för vattnet.  
Teknisk nämnd har parallellt initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för 
att förebygga översvämningar på Apelsingatan. Åtgärderna består både av 
ledningsomläggning och avstyrande av ytledes rinnande vatten. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att teknisk nämnd har 
initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 140, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 50, 2017.  
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 10 april 2017. 
Medborgarförslag, inkommet den 7 mars 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk nämnd 
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§ 95  

Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för 
Svedala kommun 
Dnr 2017-000187  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2018-2020 för Svedala 
kommun inklusive förslag till mål och investeringar.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt planen för ekonomistyrning ska kommunfullmäktige i juni månad fatta 
beslut om preliminära budgetramar 2018-2020 inklusive mål och investeringar. 
Preliminära ramar har varit föremål för förhandling enligt 
medbestämmandelagen (MBL).  
  

Nämnderna får i uppdrag att senast den 18 september inkomma till 
kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära 
ramarna. I nämndernas yttranden ska följande beaktas: 
- Reviderad befolkningsprognos. 

- Lokalbehov och lokalförsörjning. 

- Nämndernas mål. 
- Nämndernas driftramar. 

- Förändringar i verksamheten. 
- Investeringsplan.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017, § 142, dels att uppdra åt 
nämnderna att senast 18 september 2017 inkomma med yttrande enligt 
anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning inför fortsatt budgetprocess, 
dels att uppdra åt kommunledningen att revidera befolkningsprognosen under 
sommaren så att nya befolkningssiffror kan beaktas i den fortsatta 
budgetprocessen. Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till preliminära budgetramar 
2018-2020 för Svedala kommun inklusive förslag till mål och investeringar. 
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 142, 2017.  
Förslag till preliminära ramar 2018-2020, daterad 19 maj 2017. 
Bilaga 1 Budget- och ramunderlag 2018-2020. 
Bilaga 2 Investeringsplan 2018-2020.    
MBL-protokoll från den 10 maj 2017. 
MBL-protokoll från den 19 maj 2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 96  

Ekonomisk uppföljning januari-april 2017 med 
prognos för Svedala kommun 
Dnr 2017-000159  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2017 för Svedala kommun.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag på uppföljning som omfattar kommunens 
ekonomiska ställning samt utfall för nämnderna vad gäller drift och investeringar 
till och med siste april 2017.  

Ekonomienheten har gått igenom samtliga större balansposter, periodiserat 
utfallet och stämt av budget och kommunbidrag för första tertialen 2017. 
Resultatöverföring från 2016 har verkställts i enlighet med beslutet i 
kommunfullmäktige. Verksamheterna har lämnat kommentarer till utfallet och 
prognosen samt redogjort för viktiga händelser under årets första fyra månader.  

Nämndernas kompletta rapporter beslutas i respektive nämnd. I rapporten för 
hela kommunen har nämndernas kommentarer komprimerats.  

Uppföljningen har behandlats i kommunstyrelsens budgetberedning och 
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
rapporten Uppföljning jan-april 2017 för Svedala kommun. 

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 141, 2017.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 18 maj 2017. 
Uppföljning jan-april 2017 Svedala kommun.  

      
      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 97  

Erbjudande om delägarskap i Inera 
Dnr 2017-000132  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 
500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt  

 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och landsting Företag AB erbjuder samtliga kommuner att 
förvärva fem aktier vardera i Inera AB.  

Företaget Inera AB bildades 1999 och har varit inriktat på digitala lösningar 
inom hälso- och sjukvård. Företaget breddar nu sin verksamhet till att även 
omfatta kommunernas kärnverksamheter som skola, omsorg och 
samhällsbyggnad.  
Genom att Svedala kommun blir delägare i företaget kan det bli möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB utan föregående upphandling. Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka digitaliseringen inom kommunsektorn. 
Som aktieägare kommer kommunen att bjudas in till ägarråd och 
bolagsstämma. Köpeskilling är 42 500 kronor. Den innebär ingen 
resultatpåverkan för kommunen utan endast en marginell likviditetspåverkan. 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt att godkänna i ärendet 
redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 143, 2017.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 15 maj 2017. 
Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB, missiv daterat 24 mars 2017.  
Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1). 
Anslutningsavtal (bilaga 2). 
Aktieägaravtal (bilaga 3). 
Bolagsordning (bilaga 4). 
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Ägardirektiv (bilaga 5). 
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6).  
Beslutsunderlag till kommunerna gällande förvärv av aktier i Inera AB.  

      

      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 98  

Samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie, 
Kriminalvården 
Dnr 2016-000398  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ingå samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för etablering av 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun, samt 
 

att i princip arbeta enligt den politiska processbeskrivning som anges i 
underlaget.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kriminalvården har påbörjat planeringen av en ny, modern 
kriminalvårdsanläggning som ska placeras i Södra Sverige.  

Svedala kommun och Kriminalvården region syd förde under våren och 
sensommaren 2016 samtal om en placering av den nya anläggningen i Svedala 
kommun. Mot bakgrund av dessa samtal togs ett förslag till avsiktsförklaring 
fram mellan parterna vilket kommunstyrelsen beslutade att ingå den 19 
december 2017, § 279. Avsiktsförklaringen undertecknades formellt av parterna 
den 1 februari 2017 och efter detta har diskussioner förts om hur arbetet ska 
drivas vidare. Teknisk chef har nu i samråd med berörda tjänstemän i 
kommunförvaltningen tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan 
kommunen och Kriminalvården samt förslag till politisk process i ärendet.   

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ingå samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för etablering av 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun, samt att i princip arbeta enligt den 
politiska processbeskrivning som anges i underlaget. 

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2017, § 162.  
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 7 juni 2017. 
Avsiktsförklaring mellan Svedala kommun och Kriminalvården, daterad 1 
februari 2017. 
Förslag till samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för etablering av 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.  
Angående budget för kommunens arbete kopplat till lokaliseringsstudien, 
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daterad 24 maj 2017.  
Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för ”Kriminalvårdsanstalt 
syd”.  
Kommunikationsplan lokaliseringsstudie.  

      
      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Kommunikationsenheten 

 



 

 

23(41) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-06-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 99  

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr 2017-000184  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Svedala kommun tills vidare inte har för avsikt att begära överlåtelse av 
tillsyn enligt miljöbalken för tillståndspliktiga verksamheter för vilka länsstyrelsen 
utövar tillsyn,  

 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att meddela detta i förekommande fall, 
samt 
 

att, i de fall där bygg- och miljönämnden anser att det ändå kan vara aktuellt för 
kommunen att begära överlåtelse av tillsynen, ska ärendet lyftas till 
kommunfullmäktige för beslut.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken utövar varje kommun, med 
vissa undantag, tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 
kapitlet miljöbalken. Enligt 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen får länsstyrelsen 
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen för vissa 
tillståndspliktiga verksamheter som länsstyrelsen ansvarar för, om 
kommunfullmäktige begär det.  

Länsstyrelsen Skåne har ändrat principer och arbetssätt avseende överlåtelse 
av tillsyn till kommunerna från att överlåta tillsyn över vissa branscher i sin 
helhet till att pröva överlåtelse av tillsyn för enskilda objekt. Länsstyrelsen har 
nu tillfrågat kommunen avseende överlåtelse av tillsyn för visst objekt vilket har 
föranlett bygg- och miljönämnden att lyfta ett förslag till principbeslut till 
kommunfullmäktige.  
Ärendet har beretts av Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Svedala kommun tills 
vidare inte har för avsikt att begära överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken för 
tillståndspliktiga verksamheter för vilka länsstyrelsen utövar tillsyn, att uppdra åt 
bygg- och miljönämnden att meddela detta i förekommande fall, samt att, i de 
fall där bygg- och miljönämnden anser att det ändå kan vara aktuellt för 
kommunen att begära överlåtelse av tillsynen, ska ärendet lyftas till 
kommunfullmäktige för beslut.  
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 133, 2017. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 16 maj 2017. 
Bygg- och miljönämndens beslut § 66, 2017. 
Tjänsteskrivelse av miljöchefen, daterad 11 april 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 100  

Avsiktsförklaring för ombyggnad av 
stationsområdet 
Dnr 2017-000198  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ställa sig positiv till inriktningen att teckna en avsiktsförklaring med 
Trafikverket, samt 
 

att slutgiltig utformning och godkännande av avtal delegeras till 
kommunstyrelsens ordförande efter samråd med 2:e vice ordförande.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Under en längre tid har en ombyggnad av stationsområdet i Svedala diskuterats 
mellan Svedala kommun, Trafikverket och Region Skåne. Beslut om att starta 
en förstudie fattades i samråd den 17 maj 2013. Efter en hel del arbete från 
kommunens sida har parterna efter möte den 27 mars 2017 beslutat att ta fram 
en avsiktsförklaring för projektet i sin helhet och då för att främst lösa den 
finansiella utmaningen i projektet.  

Teknisk nämnd har beslutat att ställa sig positiv till inriktningen att teckna en 
avsiktsförklaring med Trafikverket och att detta skickas vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande, samt att 
föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till nämnden att arbeta fram ett 
förslag till avsiktsförklaring med Region Skåne. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ställa sig positiv till inriktningen att teckna en avsiktsförklaring med Trafikverket, 
samt att slutgiltig utformning och godkännande av avtal delegeras till 
kommunstyrelsens ordförande efter samråd med 2:e vice ordförande.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 125, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 76, 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 11 maj 2017. 
Stadsmiljöansökan Svedala kommun.  
Förstudie Svedala stationsområde av Sweco. 
Justerade minnesanteckningar från avstämningsmöte 2017-03-27. 
Plankarta: Detaljplan för del av Svedala 306:16 med flera "Nya stationsområdet 
etapp 1" 



 

 

26(41) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-06-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Illustrationsplan Områdesbeskrivning 2017-05-10.  
Utkast 2017-04-25 Avsiktsförklaring - Stationsutveckling, Trafikverket.  
      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 101  

Lokalförsörjningsplan 2018-2027 för Svedala 
kommun 
Dnr 2017-000146  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna framlagt förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027, 
samt 
 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i kommande budget.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik tar på kommunstyrelsens uppdrag årligen fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018-2027 är en sammanställning 
av samtliga verksamheters redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler. Nämndernas synpunkter har beaktats i 
lokalförsörjningsplanen efter internremiss. 
Kommunstyrelsens godkännande av lokalförsörjningsplanen innebär inte 
automatiskt beslut om start av och medel till projekt. Respektive nämnd har 
ansvar för att projekt budgeteras och att anslag begärs i sedvanlig ordning. 
Kommunen har behov av nya verksamhetslokaler i enlighet med 
lokalförsörjningsplanen eller efter särskilda politiska beslut.  
Teknisk nämnd beslutade den 16 maj 2017, § 75, att godkänna förslag till 
Lokalförsörjningsplan 2018-2027 och att översända förslaget till 
kommunstyrelsen för behandling och godkännande. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027, samt att förtydliga att 
respektive verksamhetsområdes redovisade behov i lokalförsörjningsplanen 
kommer att prövas i kommande budget.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 127, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 75, 2017. 
Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 5 maj 2017. 
Lokalförsörjningsplan 2018-2027 med bilaga 1, daterad 5 maj 2017. 
Utbildningsnämnden beslut § 34, 2017. 
Socialnämndens beslut § 44, 2017, med tillhörande tjänsteskrivelse.  



 

 

28(41) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-06-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29, 2017.  
Bygg- och miljönämndens beslut § 67, 2017 med tillhörande tjänsteskrivelse. 
Kommunstyrelsens beslut § 96, 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 102  

Reviderad avfallsföreskrift 
Dnr 2016-000487  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun, samt  
 

att upphäva nu gällande föreskrift Föreskrifter om avfallshantering för Svedala 
kommun, antagen den 13 april 2016.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 april 2017 startade en ny entreprenadperiod för renhållning.  I den finns 
vissa förändringar jämfört med tidigare entreprenad. Den 1 april tog också 
SYSAV över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna behöver därför 
revideras för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden 
och de förändringar som har skett inom verksamheten. 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag till Föreskrifter om avfallshantering för 
Svedala kommun. Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Föreskrifter om avfallshantering 
för Svedala kommun, samt att upphäva nu gällande föreskrift Föreskrifter om 
avfallshantering för Svedala kommun, antagen den 13 april 2016. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 132, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 56, 2017. 
Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 10 april 2017. 
PM om ändring av renhållningsföreskrifter från SYSAV.  

      
      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningssamlingen 
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§ 103  

Inrättande av kommunalt funktionsrättsråd 
Dnr 2017-000177  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta ett kommunalt funktionsrättsråd från och med den 1 augusti 2017 
enligt framlagt förslag, samt 
 

att anta förslag till reglemente för kommunala funktionsrättsrådet, att gälla från 
och med den 1 augusti 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare fanns ett handikappråd i Svedala kommun. Socialnämnden har nu tagit 
fram förslag på inrättande av nytt råd, Funktionsrättsrådet, som ska tillvarata 
rätten för personer med funktionsnedsättning till självbestämmande och full 
delaktighet i samhällslivets alla delar.  
Det kommunala funktionsrättsrådet ska vara ett organ för samråd, 
överläggningar och kommunikation mellan företrädare för 
handikapporganisationerna och socialnämnden. Rådet ska inte ha några 
beslutsbefogenheter. Kommunen föreslås representeras av ordförande och 2:e 
vice ordförande, med ersättare, för socialnämnden. Socialnämndens 
ordförande är funktionsrättsrådets ordförande. Varje politiskt obunden 
handikapporganisation, som har en i kommunen etablerad förening/avdelning 
representeras av två ledamöter samt minst en ersättare. Ansökan till rådet görs 
till socialnämnden som beslutar om inträde. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
inrätta ett kommunalt funktionsrättsråd från och med den 1 augusti 2017 enligt 
framlagt förslag, samt att anta förslag till reglemente för kommunala 
funktionsrättsrådet, att gälla från och med den 1 augusti 2017. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 135, 2017. 
Socialnämndens beslut § 46, 2017. 
Förslag till reglemente för kommunala funktionsrättsrådet.  
Tjänsteskrivelse av verksamhetsstrategen, daterad 11 april 2017.  
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Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen (reglementet) 
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§ 104  

Svar på granskningsrapport av verkställighet av 
beslut  
Dnr 2017-000067  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2017 som svar till 
kommunrevisionen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av verkställighet av beslut. Revisionens sammanfattande 
bedömning är det finns tillräckliga rutiner för att säkerställa att de beslut som 
fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna blir verkställda. 
Revisionen anser dock att det hade varit önskvärt att ha dokumenterade rutiner 
för hur verkställighet ska ske i praktiken inom alla verksamheter, samt att det i 
samtliga beslut ska noteras hur verkställigheten av beslutet och dess resultat 
ska återrapporteras till nämnden.  
Revisionen har identifierat sex förbättringsområden över vilka den önskar 
kommunfullmäktiges synpunkter. Kanslichefen har tagit fram förslag på svar till 
revisionen. 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
överlämna kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2017 som svar till 
kommunrevisionen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 134, 2017. 
Svar till revisionen med anledning av genomförd granskning av verkställighet av 
beslut.  
Rapport om granskning av verkställighet av beslut. 
Skrivelse till kommunfullmäktige från Svedala kommuns revisorer med 
anledning av rapport om granskning av verkställighet av beslut.  
      

      

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen (med kanslichefens skrivelse) 
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§ 105  

Svar på motion om begränsning och utfasning av 
engångsartiklar med mera av traditionella 
plastprodukter 
Dnr 2016-000392  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det, bland annat, av säkerhet för 
känsliga livsmedel inte är möjligt att helt sluta använda engångsartiklar, som är 
helt biologiskt nedbrytbara och komposterbara.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har 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. 

Ärendet har beretts av teknisk nämnd och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att 
det, bland annat, av säkerhet för känsliga livsmedel inte är möjligt att helt sluta 
använda engångsartiklar, som är helt biologiskt nedbrytbara och 
komposterbara. 
  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 136, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 61, 2017. 
Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 12 april 2017. 
Motion av Ambjörn Hardenstedt (S), inkommen den 10 oktober 2017.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Therese Wallin (MP) i 
första hand på att en plan tas fram för möjlig avveckling av engångsartiklar och 
andra plastprodukter som inte är biologiskt nedbrytbara, komposterbara eller 
inte är miljömässigt återvinningsbara. För det fall yrkandet inte får bifall yrkar 
Ambjörn Hardenstedt (S) i andra hand på att ärendet ska återremitteras för 
redogörelse och framtagande av plan i enlighet med förstahandsyrkandet.  
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Per-Olof Lindgren (L) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) yrkanden. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ambjörn Hardenstedts (S) förstahandsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande.  
 

Votering begärs.  
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) förstahandsyrkande röstar nej. Med 28 ja-röster och 16 nej-
röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningen framgår av kolumn 2 i 
voteringsbilaga tillhörande detta protokoll. 
 
Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts (S) återremissyrkande mot 
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
Ambjörn Hardenstedts (S) återremissyrkande.  

 
Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 106  

Anmälan av motion om att förhindra spridning av 
mikroplaster från konstgräs 
Dnr 2017-000216  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 

att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Ersborg (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att 
förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs.  

Motionären anför att konstgräsplaner för fotboll sprider mellan 2 300 till 3 900 
ton mikroplast i naturen varje år vilka kan binda miljögifter och tas upp av 
vattenlevande djur som tror att de är föda.  

Motionären yrkar: 
- att kommunfullmäktige, eller den nämnd fullmäktige finner lämplig, 

inventerar vilka konstgräsplaner i kommunen som innehåller granulat 
eller andra partiklar som riskerar att sprida mikroplaster i miljön,  

- att kommunfullmäktige, eller den nämnd fullmäktige finner lämplig och 
för det fall konstgräsplaner enligt första strecksatsen identifieras, 
säkerställer att mikroplaster inte sprids från dessa konstgräsplaner 
genom rening av dagvatten samt de övriga åtgärder som behövs för att 
hindra spridningen av mikroplaster, samt 

- att kommunfullmäktige beslutar att eventuella tillkommande 
konstgräsplaner i kommunen ska vara miljövänliga och inte riskera att 
sprida mikroplaster. 
  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 5 juni 2017. 
Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs, inkommen 
den 1 juni 2017. 
  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till att motionen ska beredas.  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 107  

Valärenden  
Dnr 2017-000224  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inte utse någon ytterligare god man med särskild kunskap om 
jordbruksförhållanden, för tiden fram till den 14 december 2020,  

 

att valet av ersättare i utbildningsnämnden, efter Anna Almqvist (S), för tiden 
fram till den 31 december 2018, kvarstår till nästa sammanträde.  

 
att bevilja Kenneth Waderups (SD) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden,  

 
att utse Kristina Fredlund (SD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter 
Kenneth Waderup (SD), för tiden fram till den 31 december 2018,  
 

att bevilja Göran Malmbergs (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden, 
 

att bevilja Charlotte Perssons (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
socialnämnden, 
 

att utse Charlotte Persson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, efter 
Göran Malmberg (S), för tiden fram till den 31 december 2018, samt 

 

att utse Göran Malmberg (S) till ersättare i socialnämnden, efter Charlotte 
Persson (S), för tiden fram till den 31 december 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde, den 17 maj 2017, 
att valet av god man med särskild kunskap om jordbruksförhållanden samt av 
ersättare i utbildningsnämnden, efter Anna Almqvist (S), skulle kvarstå till nästa 
sammanträde.  
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Till sammanträdet har även inkommit följande avsägelser. 
- Kenneth Waderup (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden.  

- Charlotte Persson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 

- Göran Malmberg (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden.   

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för inkomna förslag till 
val. Per Mattsson (M) informerar även om att Sverigedemokraterna meddelat 
att partiet inte avser att utse någon god man med särskild kunskap om 
jordbruksförhållanden. 

  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, daterad 16 juni 
2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, inkommen 
den 20 juni 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, inkommen den 20 juni 
2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Ciceron 
Troman 
Kenneth Waderup 
Charlotte Persson 
Göran Malmberg 
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§ 108  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2017-000210  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
 

att erinra Svedalahem och Svedab om att i framtiden inkomma med 
årsredovisningar och revisionsberättelser i sådan tid att kommunfullmäktige 
hinner behandla dem före respektive bolagstämma.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande handlingar inkommit: 
- Sammanträdesprotokoll från Svedala Exploaterings AB:s bolagsstämma. 

- Sammanträdesprotokoll från Bostads AB Svedalahems bolagsstämma.  

- Bostads AB Svedalahems årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse. 
- Svedala Exploaterings AB:s årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse.  

- Revisionsrapport Bostads AB Svedalahem. 
- Revisionsrapport Svedala Exploaterings AB.  

- Länsstyrelsen Skånes beslut att inte ha något att erinra mot de reviderade 
  lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Svedala kommun.  
- Protokoll från Sysavs valdelegation.  

Handlingar i ärendet 
Sammanträdesprotokoll från Svedala Exploaterings AB:s bolagsstämma. 
Sammanträdesprotokoll från Bostads AB Svedalahems bolagsstämma.  
Bostads AB Svedalahems årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse. 
Svedala Exploaterings AB:s årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse. 
Revisionsrapport Bostads AB Svedalahem. 
Revisionsrapport Svedala Exploaterings AB.  
Protokoll över länsstyrelsens inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet.  
Länsstyrelsens beslut den 13 juni 2017 med anledning av anmälan om 
antagande av reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala 
kommun. 
Protokoll från Sysavs valdelegations möte den 9 juni 2017.  
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Yrkanden 
Björn Jönsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att erinra 
Svedalahem och Svedab om att i framtiden inkomma med årsredovisningar och 
revisionsberättelser i sådan tid att kommunfullmäktige hinner behandla dem 
före respektive bolags bolagstämma. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Björn 
Jönssons (S) yrkande.  
 

Beslut skickas till 
Svedalahem 
Svedab 
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§ 109  

Anmälan av motion om cykelväg till Malmö 
Dnr 2017-000243  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna motionen till teknisk nämnd för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Forsberg (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
cykelväg till Malmö. 

Motionären anför i huvudsak att Svedala idag saknar en säker cykelväg och att 
det finns såväl ekonomiska som folkhälsomässiga fördelar med att underlätta 
för cyklister så att fler väljer cykeln som färdmedel. 
 
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden uppdraget att verka för att den regionala cykelvägplanen 
prioriterar anläggande av en säker cykelväg mellan Svedala och Oxie. 
  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 20 juni 2017. 
Motion om cykelväg till Malmö, inkommen den 20 juni 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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