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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-05-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 30 maj 2018 kl 19:00-19:20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Ewa Lennerling och Leif Göthed 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2018-06-04 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 48-55 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Göran Jepsson  

 Justerare 

  

 Ewa Lennerling                                                             Leif Göthed  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-05-30 

Anslaget sätts upp 2018-06-11 Anslaget till och med 2018-07-04 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Göran Jepsson (M), Ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP), §§ 51–55 
Henrik Corneliussen (SD) 
Birgitta Delring (BP) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
Carin Falck (BP) 
Kristoffer Linné (L) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
Dan Nilsson (M) 
Jan Holmerup (M) 
Peter Nordström (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Madeleine Nilsson (L), tjg ersättare för Christer Åkesson (L) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Björn Jönsson (S) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Heléne Hardenstedt (S) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Daniel Forsberg (MP), tjg ersättare för Lars Lundgren (MP) 
Per Thaagaard Pedersen (S), tjg ersättare för Torbjörn Sköld (S) 
Håkan Mohlin (M), tjg ersättare för Erika Jepsson (M) 
Sara Ripa (C), tjg ersättare för Eva Magnusson (C) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Karl-Erik Evgård (S) 
Lars Nordberg (M) 
Gustaf Törnqvist (V) 
 

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 



 

 

4(16) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-05-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 48 
Svar på medborgarförslag angående inköp av konst .......................................... 5 

§ 49 
Ställningstagande om införlivande av husgruppen Aggarp 8 i 
verksamhetsområde för dagvatten ...................................................................... 7 

§ 50 
Försäljning av del av kvarteret Neptunus - före detta Centralskolans 
tomt ..................................................................................................................... 8 

§ 51 
Resultatöverföring av drift från 2017 till 2018, Svedala kommun ......................... 9 

§ 52 
Förslag till ny skolplan 2018-2023 för Svedala kommun .................................... 10 

§ 53 
Kriminalvårdsanstalt - rapport efter uppdrag om fördjupad analys ..................... 12 

§ 54 
Valärenden ....................................................................................................... 14 

§ 55 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 16 
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§ 48  

Svar på medborgarförslag angående inköp av 
konst 

Dnr 2017-000186  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avstå inköp enligt medborgarförslaget eftersom syftet med inköpet räknas 
som kulturarv och då Svedala kommun inte bedriver någon museal verksamhet 
där museilagen följs saknas förutsättningar för medborgarförslagets intention att 
uppnås.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att Svedala kommun ska köpa in samtliga verk i 
konstutställning med tema Lindholmens borg. Förslagsställaren anför att genom 
att göra en permanent utställning av konstverken skulle det kulturarv som 
Lindholmens borg utgör bidra till att Svedala kommun kan presentera ännu ett 
historiskt intressant besöksmål samt innebära ett bevarande av historien för 
framtida generationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2018, § 3, att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare utredning bland annat av 
hur många tavlor som utställningen omfattar.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet i enlighet med återremissen 
varvid kultur- och bibliotekschefen har yttrat sig i ny tjänsteskrivelse daterad 27 
mars 2018. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avstå inköp enligt medborgarförslaget eftersom syftet med inköpet räknas som 
kulturarv och då Svedala kommun inte bedriver någon museal verksamhet där 
museilagen följs saknas förutsättningar för medborgarförslagets intention att 
uppnås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 121. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-04-11 § 34 med tillhörande 
reservation. 
Tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefen, daterad 2018-03-27. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-01-31 § 3.  
Medborgarförslaget, inkommet 2017-05-10.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren (inklusive tjänsteskrivelsen) 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 49  

Ställningstagande om införlivande av husgruppen 
Aggarp 8 i verksamhetsområde för dagvatten  

Dnr 2017-000402  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta verksamhetsområde för dagvatten för husgruppen Aggarp 8 enligt 
bifogad förteckning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I december 2017 beslutade teknisk nämnd att föreslå kommunfullmäktige 
inrätta verksamhetsområde för dagvatten för husgruppen Aggarp 8 när 
omprövning av dikningsföretaget Aggarp 8 genomförts och utfallet var känt. I 
processen med framtagandet av handlingar för omprövningen har dock 
framkommit att beslut om verksamhetsområde behöver finnas innan 
omprövningshandlingarna lämnas in till domstol. Detta för att det ska vara 
säkerställt att husgruppen har dagvattenförsörjning även efter att 
dikningsföretaget tagits bort i området.  

 

Teknisk nämnd har mot denna bakgrund tagit fram förslag på att inrätta 
verksamhetsområde för dagvatten inom husgruppen Aggarp 8.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta 
verksamhetsområde för dagvatten inom husgruppen Aggarp 8 enligt bifogad 
förteckning.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 109. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-03-20, § 44. 
Tjänsteskrivelse från VA-chefen, daterad 2018-03-09. 
Förteckning fastighetsägare verksamhetsområde Aggarp 8. 
Karta utökning verksamhetsområde.  

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 50  

Försäljning av del av kvarteret Neptunus - före 
detta Centralskolans tomt 

Dnr 2017-000262  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal med redaktionellt tillägg av ordet 
verkliga framför ordet kostnaderna i paragraf 4 i köpeavtalet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsingenjör har tagit fram förslag till köpeavtal för försäljning av del 
av Svedala 53:1 (Kv. Neptunus) till Svedab för förskoleverksamhet. Efter 
genomförd värdering som visar på ett marknadsvärde om 6 275 000 kr föreslås 
köpesumman bli densamma. I avtalsförslaget finns även en bestämmelse om 
medfinansiering av köparen till hälften av summan av de anläggningsarbeten 
för ny infart till förskolan som planeras att genomföras.  

 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen, som 
berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag till köpeavtal med redaktionellt tillägg av ordet verkliga framför ordet 
Kostnaderna i paragraf 4 i köpeavtalet. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 111. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2018-04-18, 
§ 28. 
Tjänsteskrivelse exploateringsingenjör, daterad 2018-04-18. 
Förslag till köpekontrakt. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-30, § 234. 
Karta Nya röda skolan 

      

      

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör 
Teknisk chef 
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§ 51  

Resultatöverföring av drift från 2017 till 2018, 
Svedala kommun 

Dnr 2018-000113  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att inte föra över 2017 års över- eller underskott i nämndernas budgetar.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I samband med 2016 års årsredovisning beslutade kommunfullmäktige om 
resultatöverföring, drift, mellan 2016 och 2017 med totalt 5,2 miljoner kronor 
med hänvisning till överskotten hos nämnderna 2016. Kommunstyrelsens 
budgetberedning fick i uppdrag att arbeta fram regelverket för resultatöverföring 
mellan åren. Regelverket antogs av kommunfullmäktige den 13 september 
2017 § 119. 
 

I 2018 års budget finns inga medel avsatta för att föra över överskott från 
nämnderna mellan åren. Nämnderna med underskott begär att inte överföra det 
negativa resultatet till 2018 års budget. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte föra över 2017 
års över- eller underskott i nämndernas budgetar. Vid behandlingen av ärendet 
beslutade kommunstyrelsen även, för egen del, att ge kommunstyrelsens 
budgetberedning i uppdrag att omarbeta eller ta bort regelverket avseende 
överföring mellan åren. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 100. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-04-16. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-13, § 119 (dnr 2016-452). 
Regelverk resultatöverföring mellan åren (dnr 2016-452).  

      

      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, ekonomienheten 
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§ 52  

Förslag till ny skolplan 2018-2023 för Svedala 
kommun 

Dnr 2018-000122  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Skolplan 2018–2023 för Svedala kommun.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att anta 
skolplan 2018–2023 för Svedala kommun. 

 

Skolplanen ska klargöra grundläggande förhållanden för ledning och styrning av 
utbildningsverksamheten samt klargöra viljeinriktningen som kommunen har 
och därmed de prioriteringar som gäller under en period på fem år (augusti 
2018-augusti 2023). Vidare ska Skolplanen utgöra ett stöd i arbetet för 
förtroendevalda, chefer och medarbetare. 

 

Utbildningsnämnden i Svedala kommun har beslutat om övergripande 
strategiska- och verksamhetsmål. 

 

Strategiska mål: 

• Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas 
bland landets 10 bästa utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL:s) Öppna jämförelser grundskola. 

• Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas. 

 

Verksamhetsmål: 

• Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. 

• Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat. 

• Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och 
elever. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Skolplan 2018-
2023 för Svedala kommun. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 119. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-16, § 46. 
Förslag till skolplan 2018–2023. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-02-05, § 10. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-03-12, § 30.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Kristoffer Linné (L), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 53  

Kriminalvårdsanstalt - rapport efter uppdrag om 
fördjupad analys  

Dnr 2016-000398  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kriminalvården har påbörjat planeringen för en ny modern 
kriminalvårdsanläggning – Kriminalvårdsanstalt Syd – som ska placeras i södra 
Sverige. Svedala kommun och Kriminalvården region syd förde den 12 april och 
den 25 augusti 2016 samtal om att utreda möjlighet till lokalisering av den nya 
anläggningen i Svedala kommun. Mot bakgrund av dessa samtal ingick 
kommunen och Kriminalvården en avsiktsförklaring som - efter beslut i 
kommunfullmäktige den 21 juni 2017, § 98 - efterföljdes av ett samverkansavtal 
avseende lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning i 
Svedala kommun. I detta ärende fanns också med ett förslag till hur den 
politiska processen skulle se ut kopplat till lokaliseringsstudien.  

 

I samband med att kommunfullmäktige tog del av lokaliseringsstudien den 21 
mars 2018, § 14, beslutade fullmäktige även att uppdra åt kommunstyrelsen att 
genomföra en fördjupad analys av de aktuella områdena, samt att arbetet ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige varvid en första rapport ska ske senast 
den 30 maj 2018.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018, § 65, att fyra platser i 
lokaliseringsstudien inte längre är aktuella. Kommunstyrelsen beslutade även 
att beställa en analys av varumärkespåverkan av en eventuell etablering av en 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun samt att beställa en 
näringslivsanalys av effekten av en etablering av en ny arbetsplats i kommunen 
i storleksordningen med dem som planeras av kriminalvården. Vid sina 
sammanträden den 7 maj 2018, § 105, och den 28 maj 2018, § 128, följde 
kommunstyrelsen upp ärendet samt uppdrog åt kommunförvaltningen att arbeta 
vidare med förslag till upplägg om miljöanalys.  

 
Kommunstyrelsens ordförande, Linda Allansson Wester (M), redogör för 
kommunstyrelsens arbete och framför bland annat att näringslivsanalysen är 
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klar och finns publicerad på kommunens webbplats samt att 
varumärkesanalysen ska gå ut på förnyad upphandling.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09, § 65.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 105.  
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§ 54  

Valärenden 

Dnr 2018-000145  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Pontus Fogelbergs (M) avsägelse som ersättare i bygg- och 
miljönämnden, 

 

att utse Daniel Bäckvall till ersättare i bygg- och miljönämnden, efter Pontus 
Fogelberg (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Bengt Ohlssons (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige, 
samt 

 

att anmäla avsägelsen till Länsstyrelsen Skåne för förnyad röstsammanräkning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

 

- Pontus Fogelberg (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden.  

 

- Bengt Ohlsson (M) har inkommit med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för moderaternas 
förslag till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden, daterad 2018-
05-08. 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, inkommen 2018-05-
24.  
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Beslut skickas till 
Pontus Fogelberg 
Daniel Bäckvall 
Bengt Ohlsson 
Länsstyrelsen Skåne 
Bygg- och miljönämnden 
Ciceron 
Troman 
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§ 55  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2018-000157  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande meddelanden och skrivelser inkommit. 

 

- Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
Protokoll från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige för Moderaterna, daterat 2018-05-08. 
Protokoll från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Sverigedemokraterna, daterat 2018-05-08. 
Protokoll från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Sverigedemokraterna, daterat 2018-05-08.  

      

      

 

 

 


