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  KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-04-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 19 april 2017 kl 19:00-20:10 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Birgitta Delring och Lise-Lott Gsaxner 

Justeringens plats och datum Kanslienheten, kommunhuset, 2017-04-25 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 45-65 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Birgitta Delring                                                            Lise-Lott Gsaxner  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-04-19 

Anslaget sätts upp 2017-04-26 Anslaget till och med 2017-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten 
 

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) 
Patrik Persson (SD) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Daniel Pedersen (M) 
Henrik Johansson (SD) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Joakim Andersson (M) 
Lars Lundgren (MP) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
Carin Falck (BP) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Therese Wallin (MP) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M), §§ 45-57 
Hasse Bengtsson (SD) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
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Tjänstgörande ersättare 

Dan Nilsson (M), tjg ersättare för Gunilla Nordgren (M) 
Gustaf Törnqvist (V), tjg ersättare för Jörgen Persson (V) 
Bengt Jönsson (SD), tjg ersättare för vakant (SD) 
Peter Nordström (SD), tjg ersättare för Lars Dahmström (SD) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Leif Göthed (S) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Anders Gsaxner (S) 
Håkan Mohlin (M), tjg ersättare för Erika Jeppson (M) 
Ulf Löfgren (SD), tjg ersättare för Sven Beckman (SD) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Reino Lindberg (M), §§ 58-65 
 
 

Ersättare  
Bo Becking (BP) 
Anne Jönsson (M) 
Madeleine Nilsson (L) 
Daniel Pamp (L) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Teresa Fridell, kanslichef/sekreterare 
Tim Kalisnik, IT-tekniker 
Luisa Hansson, ekonomichef 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 45 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 6 
§ 46 

Anmälan av medborgarförslag om återställande av asfalterad 
gångväg och underhåll av rabatter mellan Sandgrens väg och 
Storskiftesvägen ................................................................................................. 7 

§ 47 
Anmälan av medborgarförslag om att en folkomröstning ska 
genomföras angående en eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt 
i Svedala kommun .............................................................................................. 8 

§ 48 
Anmälan av medborgarförslag angående en etablering av 
kriminalvårdsanstalt i Svedala ............................................................................. 9 

§ 49 
Svar på medborgarförslag om namn på väg och dammar i Bara ....................... 10 

§ 50 
Svar på medborgarförslag om att anordna sommarorkester i Svedala 
kommun ............................................................................................................ 12 

§ 51 
Svar på medborgarförslag om att den äldre kulturen i kommunen 
behöver lyftas fram och utvecklas ..................................................................... 13 

§ 52 
Årsredovisning 2016 för Svedala kommun ........................................................ 15 

§ 53 
Anmälan av granskningsrapport om LSS-verksamheten i Svedala 
kommun ............................................................................................................ 17 

§ 54 
Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun ............... 18 

§ 55 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal ..................... 19 

§ 56 
Marköverlåtelse Svedala 1:91 inom Segestrand ............................................... 20 

§ 57 
Upphandling spillvatten söder Sege å del öst .................................................... 21 

§ 58 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut ................................................................................................................ 23 

§ 59 
Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 2017 .......................................... 25 

§ 60 
Redovisning av ej avgjorda motioner 2017 ........................................................ 27 

§ 61 
Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel .................. 29 

§ 62 
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Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans ............. 31 
§ 63 

Svar på motion om belöningsstrategi ................................................................ 33 
§ 64 

Valärenden ....................................................................................................... 35 
§ 65 

Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 37 
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§ 45  

Ändring av dagordningen 
Dnr 35938  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

i enlighet med ordförandens förslag.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Anmälan av medborgarförslag 
om återställande av asfalterad gångväg och underhåll av rabatter mellan 
Sandgrens väg och Storskiftesvägen" behandlas som ärende 2.  
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§ 46  

Anmälan av medborgarförslag om återställande 
av asfalterad gångväg och underhåll av rabatter 
mellan Sandgrens väg och Storskiftesvägen 
Dnr 2017-000161  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 18 april 2017 föreslås att en asfalterad 
gångväg mellan Sandgrens väg och Storskiftesvägen ska återställas samt att 
underhåll ska ske av rabatterna mellan vägarna.  
Förslagsställarna anför att asfalten på den aktuella gångvägen togs bort i 
samband med fibernedläggning och att något återställande inte skett. 
Förslagsställarna anför även att de boende i området önskar att belysningen 
lämnas intakt, att befintliga sliprars ska ersättas med släntstöd samt att rabatter 
och planteringar ska rensas.  
Till medborgarförslaget har bifogats en samtyckeslista.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag om återställande av asfalterad gångväg och underhåll av 
rabatter mellan Sandgrens väg och Storskiftesvägen, inkommet den 18 april 
2017.  
      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställarna 
Teknisk nämnd 
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§ 47  

Anmälan av medborgarförslag om att en 
folkomröstning ska genomföras angående en 
eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt i 
Svedala kommun 
Dnr 2017-000130  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 28 mars 2017 föreslås att en folkomröstning 
ska hållas angående en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i 
Svedala kommun. 

Förslagsställaren anför att hon befarar att kommunstyrelsens beslut att ingå 
avsiktsförklaring om uppförande av en kriminalvårdsanstalt var ogenomtänkt 
och att frågan om etablering av en kriminalvårdsanstalt inte finns med i den 
översiktsplan som ska styra utvecklingen av Svedala kommun. Andra 
kommuner har tillfrågat sina invånare i stora frågor som påverkar kommunens 
utveckling och hon uppmanar Svedalas kommunpolitiker att göra detsamma. 
Förslagsställaren närvarar vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 6 april 2017. 
Medborgarförslag om att en folkomröstning ska genomföras angående en 
eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun, inkommet den 
28 mars 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kanslienheten 
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§ 48  

Anmälan av medborgarförslag angående en 
etablering av kriminalvårdsanstalt i Svedala  
Dnr 2017-000135  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 30 mars 2017 föreslås att 
kommunfullmäktige ska besluta att det ska hållas en folkomröstning angående 
etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 7 april 2017. 
Medborgarförslag angående en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala, 
inkommet den 30 mars 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kanslienheten 
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§ 49  

Svar på medborgarförslag om namn på väg och 
dammar i Bara 
Dnr 2012-000066  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad 14 mars 2017, där de 
föreslagna namnändringarna avstyrks för att man ska vara försiktig med att 
ändra namn, men att kommunen sparar namnförslagen till framtiden, samt 
 
att teknisk nämnd beaktar namnförslagen till förslag på benämning av 
anläggning av nya gator och dammar.  

      

Sammanfattning av ärendet 
En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag att vägen från rondellen på 
Malmövägen ut mot PGA-banan ska få namnet Brunstensvägen. Dessutom 
föreslås att dammen mellan Baraskolan och Spångholmsskolan ska heta Per 
Jinsa-kärret och att de så kallade tvillingdammarna ska heta Torrnager-kärren 
med motivering att namnen ska anknyta till ortens historia. Kommunfullmäktige 
beslutade den 13 februari 2012, § 34, att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

I tjänsteskrivelse redogör förste byggnadsinspektör för ärendet. I princip ska 
man alltid vara försiktig med att ändra namn med bakgrund ur kulturmiljölagen 
som har ett särskilt avsnitt om att bevara/skydda namn. Det finns exempel i 
Malmö där det gamla namnet fortfarande används och det nya skapar förvirring. 
Folk fortsätter troligtvis att kalla tvillingdammarna för tvillingdammarna även om 
namnen ändras. Sedan är det inte fel att använda de föreslagna namnen i 
annat sammanhang, exempelvis när nya gator eller dammar anläggs. 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad 14 mars 2017, där de 
föreslagna namnändringarna avstyrks för att man ska vara försiktig med att 
ändra namn, men att kommunen sparar namnförslagen till framtiden, samt att 
teknisk nämnd beaktar namnförslagen till förslag på benämning av anläggning 
av nya gator och dammar.  
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 77, 2017. 
Tjänsteskrivelse av förste byggnadsinspektör, daterad 14 mars 2017. 
Tjänsteskrivelse av förste byggnadsinspektör, daterad 15 november 2012. 
Medborgarförslag om namn på väg och dammar i Bara, inkommet den 27 
januari 2012. 
Karta till medborgarförslag.  

      
      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren (med tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2017) 
Teknisk nämnd 
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§ 50  

Svar på medborgarförslag om att anordna 
sommarorkester i Svedala kommun 
Dnr 2016-000111  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kulturchefens 
yttrande.  
      

Sammanfattning av ärendet 
En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska ge 
ungdomar chansen att sommarjobba i en ungdomsorkester genom att anordna 
en sommarorkester i Svedala kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 13 
april 2016, § 54, att överlämna medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning.  

Svedalas kulturchef anser att erfarenheterna från de år som sommarorkestern 
existerade är mycket positiva. Förutom fina konsertupplevelser på boenden, 
institutioner, gator och torg fördjupades och utvecklades de medverkande 
ungdomarnas färdigheter på sina respektive instrument väsentligt. Att återuppta 
detta är en god idé som Kultur och fritid kommer att ta i beaktning i samband 
med planeringen inför sommaren 2017. 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kulturchefens yttrande.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 78, 2017.  
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45, 2016.  
Yttrande över medborgarförslaget av kulturchefen, daterat 26 maj 2016. 
Medborgarförslag om sommarorkester för skolungdomar, inkommet den 11 
mars 2016.  

      
      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren (med yttrande daterat 26 maj 2016) 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 51  

Svar på medborgarförslag om att den äldre 
kulturen i kommunen behöver lyftas fram och 
utvecklas 
Dnr 2016-000155  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kulturchefens 
yttrande.  

      

Sammanfattning av ärendet 
En kommuninvånare har i medborgarförslag föreslagit att den äldre kulturen i 
kommunen behöver lyftas fram och utvecklas.  
I medborgarförslaget tar förslagsställaren upp följande frågeställningar: 

• Svedala kommun ska ta initiativ till att utveckla kulturen. 
• Den äldre kulturen behöver breddas och utvecklas. 

• Innehållet i träffarna med kulturföreningarna. 

• Att det är kommunens ansvar att bidra med kunskap om äldre 
kulturminnen.  

• Hembygdens år som infaller 2016 bör lyftas. 

• Förslag på ämnen att ta upp på den årliga kulturföreningsträffen är 
byalagens och hembygdsföreningarnas historia, studiecirklar för 
hembygdsföreningarna och byalagen. 

Kulturchefen har i tjänsteskrivelse besvarat de synpunkter och frågor som ställs 
i medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden, som berett ärendet, beslutade 
den 7 september 2016, § 53, att med godkännande av kulturchefens svar anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse att 
medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kulturchefens yttrande.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 79, 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53, 2016.  
Tjänsteskrivelse av kulturchefen, daterad 29 juli 2016. 
Medborgarförslag om att den äldre kulturen i kommunen behöver lyftas fram 
och utvecklas, inkommet den 8 april 2016.  
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren (med tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2016) 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 52  

Årsredovisning 2016 för Svedala kommun 
Dnr 2017-000096  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att göra en avsättning från årets resultat till resultatutjämningsreserven med 
25,9 mnkr. Kommunens totala avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår 
därefter till 89,5 mnkr,  
 
att föra över överskott från 2016 till 2017 med total 5 215 tkr för att utöka 2017 
års budget. Överföringen finansieras genom ökade skatteintäkter,  
 

att bevilja kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda 
ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet, samt 
 

att godkänna årsredovisningen för 2016.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning 2016 för Svedala 
kommun.  

Samtliga nämnder förutom socialnämnden har genererat ett överskott i 2016 
års bokslut och budgetdisciplinen är god samtidigt som måluppfyllelsen har 
ökat. För att stimulera nämnderna till bättre ekonomistyrning och planering 
föreslås en resultatöverföring till 2017 av delar av överskottet. Socialnämndens 
negativa utfall beror i sin helhet på lägre fordran gentemot Migrationsverket. 
Skatteintäkternas ökning beror på högre befolkningsökning än prognostiserad. 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016, § 165, att erbjuda 
resultatöverföring av 2016 års över- och underskott i samband med bokslut 
2016 om ekonomiska förutsättningar finns.  
Föreslagen resultatöverföring per nämnd:  

Kommunstyrelsen   500 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden     537 tkr 

Utbildningsnämnden     681 tkr 

Socialnämnden   2 381 tkr 
Tekniska nämnden   1 116 tkr 

Totalt            5 215 tkr 
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Ärendet har beretts av kommunstyrelsens budgetberedning och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
göra en avsättning från årets resultat till resultatutjämningsreserven med 25,9 
mnkr. Kommunens totala avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår 
därefter till 89,5 mnkr, samt att föra över överskott från 2016 till 2017 med total 
5 215 tkr för att utöka 2017 års budget. Överföringen finansieras genom ökade 
skatteintäkter.  

Kommunens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna 
tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns.  

Handlingar i ärendet 
Revisionsberättelse med bilaga, daterad 11 april 2017. 
Kommunstyrelsens beslut § 58, 2017. 
Årsredovisning 2016 för Svedala kommun. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen om resultatöverföringen, daterad 16 mars 
2017. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen om årsredovisningen, daterad 15 mars 
2017.  

      
      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Svedalahem 
Svedab 
Kommunrevisionen 
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§ 53  

Anmälan av granskningsrapport om LSS-
verksamheten i Svedala kommun 
Dnr 2017-000111  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna rapporten till socialnämnden för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svedala kommun 
genomfört en granskning av LSS-verksamheten i Svedala kommun. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om socialförvaltningen säkerställer att den 
verksamhet som omfattas av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bedrivs ändamålsenligt och på ett för brukarna 
tillfredsställande sätt. 

Utifrån genomförd granskning anser de förtroendevalda revisorerna att 
socialnämnden har gjort förbättringar inom LSS-området och att verksamheten 
fungerar bättre idag än tidigare. Revisorerna har dock identifierat sex 
förbättringsområden där insatser kan göras för att säkerställa att brukarnas 
behov tillgodoses. Kommunen har nu att yttra sig över dessa.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 7 april 2017. 
Rapport om granskning av LSS-verksamheten i Svedala kommun. 
Skrivelse till kommunfullmäktige från Svedala kommuns revisorer med 
anledning av rapport om granskning av LSS-verksamheten i Svedala kommun.  
      

      

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden 
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§ 54  

Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Svedala kommun 
Dnr 2016-000434  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter och att anmäla detta till 
länsstyrelsen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd reviderade de allmänna lokala ordningsföreskrifterna hösten 
2016 i mindre omfattning avseende språkbruk. Kommunfullmäktige beslutade 
den 14 december 2016, § 162, att återremittera ärendet för en vidare översyn 
av bestämmelserna i ordningsföreskrifterna. 

Ordningsföreskrifterna har nu setts över av teknisk nämnd. Grundtanken vid 
översynen har varit att de paragrafer i de gällande lokala ordningsföreskrifterna 
som redan regleras i ordningslagen stryks.  Därutöver har särskilt förtydligande 
avseende paragrafen hundar gjorts.  
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter och att anmäla detta till 
länsstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 72, 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 17, 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 6 februari 2017. 
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun.   
Kommunfullmäktiges beslut § 162, 2016.  
Föregående förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala 
kommun.  

      

      

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne (med förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter) 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
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§ 55  

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal 
Dnr 2017-000092  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna framlagt förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal, att gälla från och med den 1 maj 2017.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har på grund av ändrad lagstiftning upprättat förslag till riktlinjer 
för kommunal markanvisning och exploateringsavtal.  

Kommunstyrelsen antar varje år ett exploateringsprogram med program för 
bostadsförsörjningen för en femårsperiod. Vidare antogs riktlinjer för 
bostadsförsörjningen för mandatperioden 2015-2018  av kommunfullmäktige 
den 13 maj 2015, § 80.  
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal bör ses 
tillsammans med ovan nämnda dokument som kommunens mål för 
kommunens utbyggnad vid exploatering för bostäder och verksamheter. I 
tjänsteskrivelse redogör exploateringssamordnare och teknisk chef för hur 
riktlinjerna har omarbetats.  
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna framlagt förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal, att gälla från och med den 1 maj 2017.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 69, 2017. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnaren och teknisk chef, daterad 28 
februari 2017. 
Förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.  

      
      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
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§ 56  

Marköverlåtelse Svedala 1:91 inom Segestrand 
Dnr 2017-000091  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna framlagt förslag till marköverlåtelseavtal.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har tagit fram förslag till marköverlåtelseavtal avseende 
Svedala 1:91 inom Segestrand. 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna framlagt förslag till markanvisningsavtal.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, § 67, 2017. 
Kommunstyrelsens plan-och exploateringsutskotts beslut § 18, 2017. 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef och exploateringssamordnaren, daterad 28 
februari 2017. 
Förslag till marköverlåtelseavtal avseende Svedala 1:91 inom Segestrand 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ändras på så sätt att 
ordet "markanvisningsavtal" byts ut mot ordet "marköverlåtelseavtal". 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
ordförandens yrkande.  

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Avtalsdiariet 
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§ 57  

Upphandling spillvatten söder Sege å del öst 
Dnr 2017-000120  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att budget för 2017 för nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för 
spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande 
pumpstationer (spillvatten söder Sege å del öst) utökas med 4,5 mnkr till totalt 
14 mnkr, samt 
 

att ovannämnd utökning finansieras genom minskade anslag till följande 
projekt: Nygårds dammar med 1,5 mnkr och Västra Kärrstorp med 3 mnkr.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd beslutade den 21 mars 2017, § 28, att anta ett anbud avseende 
nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från 
Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer. 
Budget för projektet är 9,5 miljoner kronor. Med antaget anbud och kommande 
utgifter för byggledare och en post för oförutsedda kostnader överstiger den 
totala utgiften för projektet 14 miljoner kronor. Anledningen till den kraftiga 
ökningen med nästan 50 % av budgeten uppges vara fördyringen av att 
reservkraften som tillkommit samt att anläggningspriserna har ökat sedan 
projektkalkylen togs fram. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
budget för 2017 för nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för 
spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande 
pumpstationer (spillvatten söder Sege å del öst) utökas med 4,5 mnkr till totalt 
14 mnkr, samt att ovannämnd utökning finansieras genom minskade anslag till 
följande projekt: Nygårds dammar med 1,5 mnkr och Västra Kärrstorp med 3 
mnkr.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 68, 2017.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 23 mars 2017. 
Tjänsteskrivelser av VA-chefen, daterade den 8 och 23 mars 2017. 
Teknisk nämnds beslut § 28, 2017.  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 58  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporteringen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens utskott har behandlat redovisningen av ej verkställda beslut för 
fjärde kvartalet 2016  och har översänt rapporter till kommunstyrelsen över ej 
verkställda beslut enligt 28 h § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL). 
Det finns enligt redovisningen ett (1) ej verkställt beslut att rapportera för fjärde 
kvartalet 2016 för beslut inom SoL. Det finns enligt redovisningen två (2) ej 
verkställda beslut för fjärde kvartalet 2016 för beslut inom LSS.  
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna statistikrapport över hur 
många gynnande beslut enligt 9 § LSS samt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts 
inom 3 månader från dagen för respektive beslut. I rapporten anges vilka typer 
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutet från dagen för 
respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Inte heller 
ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte verkställts. 
Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska 
det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor 
respektive män. 

Rapportering ska enligt LSS och SoL göras en gång per kvartal. En mer 
detaljerad rapport överlämnas även till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna rapporteringen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 76, 2017. 
Socialnämndens utskotts beslut § 45, 2017. 
Socialnämndens utskotts beslut § 46, 2017.  
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Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Kommunrevisionen 
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§ 59  

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
2017     
Dnr 2017-000098  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen över de medborgarförslag som är under beredning, 
samt 
 

att inte avskriva det medborgarförslag som ej avgjorts inom den ettåriga 
beredningsfristen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I 5 kap. 33 § kommunallagen anges att ett medborgarförslag bör beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 
Vidare anges i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning, § 34, att 
kommunstyrelsen ska redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt och att redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april.  

Vid tiden för framtagande av underlag till ärendet fanns det 16 
medborgarförslag som bereds inom kommunförvaltningen. Det fanns tre 
medborgarförslag där den ettåriga beredningsfristen hade överskridits, men två 
av dessa behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde, och den tredje 
bereds under våren i nämnden.  

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisningen över de medborgarförslag som är under beredning, 
samt att inte avskriva det medborgarförslag som ej avgjorts inom den ettåriga 
beredningsfristen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 85, 2017. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 14 mars 2017. 
Lista över ej avgjorda medborgarförslag, daterad 16 mars 2017. 
Medborgarförslag om att anlägga en multiplan vid Roslättsskolan, 
dnr 2012-344.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 60  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2017 
Dnr 2017-000097  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
   

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 
 

att inte avskriva de fyra motioner som ej avgjorts inom den ettåriga 
beredningsfristen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I 5 kap. 33 § kommunallagen stadgas att en motion bör beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Vidare anges i 
Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33, att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt och att redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april.  
Vid tiden för framtagande av underlag till ärendet fanns det 15 motioner som 
bereddes inom kommunförvaltningen. För fyra av dessa motioner har den 
ettåriga beredningsfristen överskridits. De fyra motionerna finns med som 
handlingar i ärendet och de är markerade med fetstil i listan över samtliga ej 
avgjorda motioner.  
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta    
att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 
att inte avskriva de fyra motioner som ej avgjorts inom den ettåriga 
beredningsfristen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 84, 2017. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 14 mars 2017.  
Lista över samtliga ej avgjorda motioner, daterad 14 mars 2017. 
Motion om att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang, dnr 2016-160. 
Motion om att sälja billigare mark för till exploatörer som vill bygga hyresrätter, 
dnr 2016-104. 
Motion om att verka för att gynna solen som energikälla till kommunens 
bastads- och fastighetsbestånd, dnr 2013-632. 
Motion om fem flexibla lovdagar från skolan, dnr 2012-594.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 61  

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och 
digitala hjälpmedel 
Dnr 2016-000103  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad avseende yrkandena 1 och 4, och att motionen 
anses avslagen avseende yrkandena 2 och 3.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Johanna Ersborg (MP) och Jörgen Persson (V) har 
lämnat in en motion som handlar om kommunens hantering av utvecklingen av 
e-tjänster.  
Kommunfullmäktige beslutade den 9 mars 2016, § 376, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. IT-chefen har lämnat ett yttrande. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

− att utvecklingen av e-tjänster och digitala hjälpmedel ska vara ett högt 
prioriterat område för kommunens förvaltningar, 

−  att Svedala kommun tar fram ett handlingsprogram för framtagande av 
nya och för förbättring av befintliga e-tjänster och digitala hjälpmedel 
och att det görs i dialog med medborgarna, 

− att Svedala kommun tar fram en ”Svedala-app” som en plattform för 
kommunens olika e-tjänster och liknande för mobila enheter som 
mobiltelefoner, lösplattor och kommunens webbplats, 

− att tydliga mötesplatser behövs för en digital infrastruktur med e-
tjänster. Mötesplatser där man kan få hjälp med att hantera e-tjänster 
om man inte klarar det själv. Mötesplatser där man möts av en 
människa, en kunnig person som länken mellan det man behöver och 
tekniken. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anse motionen besvarad avseende yrkandena 1 och 4, och att motionen anses 
avslagen avseende yrkandena 2 och 3.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 81, 2017. 
Tjänsteskrivelse av IT-chefen, daterad 14 mars 2017. 
Motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel.  
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Beslut skickas till 
IT-enheten 
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§ 62  

Svar på motion om utökad valfrihet inom området 
personlig assistans 
Dnr 2016-000166  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Göthed (S), Per Fridberg (MP) och Jörgen Persson (V) har lämnat in en 
motion som handlar om att utveckla ett kommunalt alternativ inom personlig 
assistans.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- att Svedala kommun tar fram ett handlingsprogram för att personlig 

assistans ska vara ett högt prioriterat kommunalt omsorgsområde, i 
egen kommunal regi, 

- att i handlingsprogrammet ska även ekonomiska, arbetsmiljömässiga, 
såväl fysisk, som psykosocial arbetsmiljö, samt kollektivavtalsmässiga 
faktorer belysas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2016, § 72, att överlämna motionen 
till socialnämnden för beredning.  
Socialnämnden har behandlat ärendet. Genomförd utredning visar att ett 
återinförande av kommunen som utförare av personlig assistans inte ryms inom 
socialnämndens budget och skulle därmed kräva ett extra tillskott av 
ekonomiska medel. I utredningen framkommer det även att när utförandet av 
personlig assistans övergick från kommunal till privat regi så har kostnaderna 
för kommunen minskat, kvaliteten på insatserna höjts och företrädare för 
brukarna liksom personal har uppgivit att de i huvudsak är nöjda. Vård och 
omsorg bedömer därför att det just nu inte är aktuellt för Svedala kommun att ta 
fram ett handlingsprogram för att personlig assistans åter ska drivas i egen 
kommunal regi. 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses besvarad.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 82, 2017. 
Socialnämndens beslut § 16, 2017. 
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Tjänsteskrivelse av kvalitetsstrateg, daterad 5 januari 2017. 
Motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans.  
      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 63  

Svar på motion om belöningsstrategi 
Dnr 2016-000200  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till det påbörjade arbetet med 
strategisk kompetensförsörjning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Jesper Sennertoft (S) har lämnat in en motion 
som handlar om olika metoder att belöna goda prestationer som gör skillnad för 
organisationens medlemmar. Motionärerna anför att belöning till exempel kan 
avse en grupp medarbetare eller en arbetsgrupp som uppnått en prestation. 
Det viktigaste är att belöningarna är kända, transparenta och accepterade av 
organisationen. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att Svedala 
kommun ska arbeta fram en belöningsstrategi som ska gälla 
kommunövergripande i samtliga nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2016, § 73, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 
2016, § 147, att överlämna motionen till kommunstyrelsens personalutskott för 
yttrande.  
En av kommunens HR-specialister har i skrivelse anfört att Svedala kommun 
har påbörjat ett arbete med strategisk kompetensförsörjning där syftet är att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet kommer att 
bedrivas både kommunövergripande och på verksamhets-, enhets- och 
medarbetarnivå vilket borgar för att möta upp behov både på verksamhets- och 
individnivå.  HR-chefen har föreslagit att belöningsstrategier ska ingå i arbetet 
med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Genom att 
inkorporera frågan i arbetet med strategisk kompetensförsörjning ges 
respektive verksamhetsområde och nämnd möjlighet att göra anpassningar 
utifrån sina behov vilket torde vara mer verkansfullt än en kommunövergripande 
strategi. 

Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till det påbörjade arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 83, 2017. 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 8, 2017. 
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Tjänsteskrivelse av HR-specialist, daterad 28 februari 2017. 
Motion om belöningsstrategi.  

Yrkanden 
Jesper Sennertoft (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
      

Beslut skickas till 
HR-enheten 
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§ 64  

Valärenden 
Dnr 2017-000151  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anmäla Gunnel Landströms (SD) och Daniel Pedersens (M) avgångar från 
kommunfullmäktige till Länsstyrelsen Skåne,  

 

att bevilja Daniel Pedersens (M) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare för 
ombudet i Kommunförbundet Skåne,  

 
att val av ny ersättare för ombudet i Kommunförbundet Skåne för 
mandatperioden 2015-2018, efter Daniel Pedersen (M), kvarstår till nästa 
sammanträde.  
 

att låta Daniel Pedersen (M) ha kvar sina uppdrag som ledamot och ordförande 
i utbildningsnämnden samt som ledamot i kommunstyrelsen under återstoden 
av mandattiden, det vill säga till den 31 december 2018,  

 
att, i enlighet med bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning, låta 
Daniel Pedersen (M) ha kvar sin yttranderätt vid sammanträden i 
kommunfullmäktige, samt 
 

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

      

Sammanfattning av ärendet 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har Gunnel Landström (SD) meddelat 
att hon flyttat från kommunen.  
Daniel Pedersen (M) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige i Svedala samt sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunförbundet Skåne. Daniel Pedersen kommer att flytta från kommunen 
men önskar behålla sina övriga politiska uppdrag i utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och styrgrupperna för Bara Backar, Aggarpsskolan och 
arbetsgruppen för det Ungdomspolitiska programmet. Han önskar även att få 
behålla sin yttranderätt i kommunfullmäktige. 
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När en ledamot flyttar från kommunen upphör ledamoten att vara valbar. Enligt 
4 kap. 8 § kommunallagen upphör då uppdraget genast. Fullmäktige får dock 
enligt samma bestämmelse besluta att en förtroendevald som valts av 
fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, §§ 23 och 26, har ordföranden i en 
nämnd rätt att delta i överläggning vid kommunfullmäktiges sammanträde vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. En 
ordförande i en nämnd får även delta i överläggning och besvara en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. 
Därtill kan kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med vice ordföranden, 
i den utsträckning som det behövs låta kalla ordförande i en nämnd för att 
lämna upplysningar vid kommunfullmäktiges sammanträden. Det finns alltså 
stöd i kommunfullmäktiges arbetsordning att bifalla Daniel Pedersens önskemål 
att behålla sin yttranderätt i kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige beslutade vidare den 15 mars 2017, § 43, att valet av god 
man med särskild kunskap om jordbruksförhållanden, för tiden fram till den 14 
december 2020, skulle kvarstå till nästa sammanträde.  
Kommunfullmäktige har därför att förrätta dessa val.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 7 april 2017. 
Meddelande om att en förtroendevald flyttat från kommunen, inkommen den 4 
april 2017. 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, uppdrag som 
ersättare i Kommunförbundet Skåne samt begäran om att ha kvar uppdrag, 
inkommen den 7 april 2017.  

      

      

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Kommunförbundet Skåne 
Daniel Pedersen 
Gunnel Landström 
Kanslienheten 
IT-enheten 
Förtroendemannaregistret 
Kundservice 
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§ 65  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2017-000083  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde har inkommit Kvalitetsbokslut 2016, 
vilket godkänts av socialnämnden den 23 mars 2017, § 28.  

Handlingar i ärendet 
Kvalitetsbokslut 2016. 
Socialnämndens beslut § 28, 2017.  
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