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Ersättare  
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§ 102  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till redogörelser dels om 
förslag på utnyttjande av befintliga lokaler, dels om tidigare fattade beslut 
rörande samlingslokaler i Bara.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag 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. Lokalbehovet 
avser pensionärsföreningen i Bara. Förslagsställaren har tidigare lämnat in ett 
medborgarförslag om lokalbehovet i Bara, vilket kommunfullmäktige har 
besvarat.  

 
Kanslisekreteraren har berett ärendet och i tjänsteskrivelse bland annat anfört 
följande. Förslagsställaren efterfrågar tillgång till en större möteslokal under 
dagtid på veckans alla dagar. Skollokaler kan inte kan lånas eller hyras ut under 
skolans verksamhetstid eftersom allmänheten inte får beträda skolans område 
när verksamhet pågår samt för att elevernas utrymme för rast och rörelse på 
skolgården skulle tas i anspråk. Detta medför att det inte är lämpligt att bygga ut 
skolbyggnaden för andra ändamål än skolverksamhet. Matsalen skulle dock 
kunna användas i efterfrågat syfte om pensionärsföreningen skulle kunna tänka 
sig att hålla sina möten efter skolans verksamhetstid på vardagarna, eller nyttja 
matsalen på helgen. 

 
Kommunfullmäktige har i tidigare beslut uttalat att frågan om samlingslokal i 
Bara ska beaktas framgent.   

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till redogörelser dels om 
förslag på utnyttjande av befintliga lokaler, dels om tidigare fattade beslut 
rörande samlingslokaler i Bara.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 230. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 2017-05-30. 
Medborgarförslaget, inkom 2017-06-05. 
Bilaga med namnunderskrifter. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-03-09 § 29.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-05-13 § 60.  
      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 103  

Köpeavtal fastigheten Svedala 306:328 (FSI) 
Dnr 2018-000244  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna framlagt köpeavtal för försäljning av mark inom FSI (Förskola, 
Skola, Idrott) fastigheten Svedala 306:328 till Svedala Exploaterings AB 
(Svedab).  

      

Sammanfattning av ärendet 
Försäljning av mark inom FSI (Förskola, Skola, Idrott) till Svedala Exploaterings 
AB (Svedab) har planerats att ske i två steg. Det första steget är genomfört och 
det andra steget genomförs nu i enlighet med bilagt förslag till köpeavtal. 
Köpeavtalet grundar sig på att den prismodell och de principer som beslutades 
av kommunfullmäktige den 13 april 2016, § 49, ska gälla för marköverlåtelsen. 

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
köpeavtal för försäljning av mark inom FSI (Förskola, Skola, Idrott) fastigheten 
Svedala 306:328 till Svedala Exploaterings AB (Svedab).  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-01, § 215. 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2018-09-06. 
Förslag till köpeavtal FSI. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2018-09-12, 
§ 49. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-04-13, § 49.  
      

      

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör 
Svedab 
Ekonomienheten 
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§ 104  

Överenskommelse om finansiering av färdtjänst 
Dnr 2018-000274  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ingå överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 med tillhörande 
tillämpningsbeslut av överenskommelse för finansiering av färdtjänst gällande 
Svedala kommun, samt 
 
att överlåta till kommunstyrelsen att utse representanter för Svedala kommun till 
de samråd som omnämns i överenskommelsen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2017, § 163, att Svedala kommun 
från och med 1 februari 2019 ska överlåta sina uppgifter enligt lagen (1997:736) 
om färdtjänst till Region Skåne samt att avtal om överlåtelsen mellan Svedala 
kommun och Region Skåne så snart som möjligt ska tas fram och underställas 
kommunfullmäktige. I underlaget till kommunfullmäktiges beslut – Färdtjänst 
som upphandlas i egen eller regional regi, rapport om eventuell överlåtelse av 
färdtjänst till Region Skåne – fanns bland annat en beräkning av vad 
färdtjänsten skulle kosta i regionens regi 2019 och 2020.  

 
Kommunstyrelsen yttrade sig i beslut 7 maj 2018, § 113, över remiss från 
Skånetrafiken, Region Skåne, med förslag till ny överenskommelse. Till 
remissen var en ekonomisk sammanställning bifogad vilken var i 
samstämmighet med den ekonomiska beräkning som fanns kommunfullmäktige 
tillhanda inför beslutet 29 november 2017 att överföra färdtjänsten till Region 
Skåne. I kommunens remissvar angavs att överenskommelsen behövde 
anpassas särskilt till Svedala kommun då det inte tidigare förelegat någon 
överenskommelse om finansiering av färdtjänst mellan kommunen och 
regionen. Kommunens remissvar beaktades dock inte fullt ut i det förslag som 
beslutats av regionfullmäktige. Överenskommelsen har därför kompletterats 
med tillämpningsbeslut som anger hur överenskommelsens olika bestämmelser 
ska tillämpas och/eller förtydligas. 

 
Uppföljning av avtalet görs i olika samråd. Val av representanter till dessa 
föreslås göras av kommunstyrelsen. Socialnämnden har 23 november 2017, § 
117, för egen del beslutat att nämnden ska följa upp avtalet med Skånetrafiken 
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minst två gånger per år avseende både kostnad och kvalitet. Vid 
socialnämndens uppföljningsprocess ska även intresseorganisationer ges 
möjligheter att delta. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet 18 oktober 2018 och beslutade då att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå överenskommelsen.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå 
överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 med tillhörande 
tillämpningsbeslut av överenskommelse för finansiering av färdtjänst gällande 
Svedala kommun, samt att överlåta till kommunstyrelsen att utse representanter 
för Svedala kommun till de samråd som omnämns i överenskommelsen.  
 
Sedan kommunstyrelsen behandlade ärendet har Skånetrafiken inkommit med 
ett förslag till justering av överenskommelsen vilket bilagts ärendet inför 
kommunfullmäktiges beslut.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 236. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-10-10. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-10-18, § 88. 
Justering av överenskommelse för finansiering av färdtjänst.  
Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019. 
Förslag till tillämpningsbeslut av överenskommelse för finansiering av färdtjänst 
gällande Svedala kommun. 
Information om ny överenskommelse gällande finansiering av färdtjänst.  
      

      

Beslut skickas till 
Skånetrafiken (med undertecknad överenskommelse och tillämpningsbeslut) 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 105  

Reviderad Handling för integration 
Dnr 2018-000203  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till reviderad Handling för integration med följande ändring. 
Texten under rubriken "Öppenhet" på sidan fyra i förslaget ska ändras från 
"Rasism och diskriminering ska förebyggas och allas lika värde ska vara ledord" 
till "Rasism och diskriminering ska förebyggas och om det upptäcks bekämpas. 
Allas lika värde ska vara ledord". 

      

Sammanfattning av ärendet 
Arbete och integration har tagit fram förslag på reviderad Handling för 
integration. Revideringen har gjorts i dialog med ansvariga från de områden och 
enheter som omnämns i dokumentet. Ändringarna i Handling för integration 
beror på lagändringar, omorganiseringar och nedlagda verksamheter.          
 
Nu gällande Handling för integration antogs av kommunfullmäktige den 18 
januari 2017. 

 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration och kommunstyrelsen, 
som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
reviderad Handling för integration 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-01, § 220. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 2018-08-
27, § 31. 
Tjänsteskrivelse av integrationskoordinatorn, daterad 2018-08-14.  
Förslag till reviderad Handling för integration.  

 

Yrkanden 
Magnus Lilja (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med 
anledning av att texten i förslaget till handlingsplan inte är ideologiskt neutral.  
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Mats Bentmar (ÄS) yrkar att texten under rubriken "Öppenhet" på sidan fyra i 
förslaget ska ändras från "Rasism och diskriminering ska förebyggas och allas 
lika värde ska vara ledord" till "Rasism och diskriminering ska förebyggas och 
om det upptäcks bekämpas. Allas lika värde ska vara ledord".  

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M), Jörgen 
Persson (V), Linn Rydberg (L), Birgitta Delring (BP) och Ingegerd Eriksson (C), 
avslag på Magnus Liljas (SD) yrkande om återremiss och bifall till Mats 
Bentmars (ÄS) ändringsyrkande.  

Beslutsgång 
 Ordföranden ställer först Magnus Liljas (SD) yrkande om återremiss mot avslag 
på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.  
 

Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill avslå 
Magnus Liljas (SD) yrkande om återremiss röstar ja. Den som vill bifalla 
yrkandet röstar nej.  

 
Med 31 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet om återremiss, det vill säga att ärendet ska avgöras 
idag.  
 

JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Erika Jepsson (M),  
Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Erik Stoy (M), Karin Mårtensson (M),  
Dan Nilsson (M), Sverker Nordgren (M), Ulf Lennerling (M),  
Gunilla Nordgren (M), Ewa Lennerling (M), Per Belander (C),  
Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L),  
Jonathan Wetterström (BP), Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes (KD),  
Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Elin Westerberg (S),  
Geir Hansen (S), Björn Jönsson (S), Heléne Hardenstedt (S),  
Jesper Sennertoft (S), Ewa Bohlin (S), Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S),  
Jörgen Persson (V), Martin Gustafsson (MP), Daniel Forsberg (MP)  
och Mats Bentmar (ÄS).  

 
NEJ-röster avgavs av Peter Frost Jensen (SD), Ronny Johnsson (SD),  
Tobias Ström (SD), Henrik Corneliussen (SD), Magnus Lilja (SD),  
Steen Salling (SD), Jörgen Persson (SD), Anders Nilsson (SD),  
Ingrid Pedersen (SD), Tommy Rosenberg (SD), Caroline Gullstrand (SD),  
Hans Bengtsson (SD) och Tonny Rosefors (SD).  

 



 

 

12(34) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Bentmars (ÄS) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
ändringsyrkandet.  

 
Ordföranden konstaterar därefter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändring i enlighet med  
Mats Bentmars (ÄS) yrkande.      
 

Beslut skickas till 
Arbete och Integration 
Författningssamlingen 
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§ 106  

Revidering av Konkurrenspolicy för Svedala 
kommun 
Dnr 2018-000215  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förändringarna som är föreslagna för den reviderade 
konkurrenspolicyn.  
 

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande konkurrenspolicyn antogs av kommunfullmäktige den 10 
oktober 2007, § 137. På Kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 
2017, § 37, beslutade kommunstyrelsen att verksamheterna ska kunna 
utmanas genom utmanarrätt samt att ge upphandlingsstrategen i uppdrag att 
revidera konkurrenspolicyn. 
 
Upphandlingsstrategen har nu tagit fram förslag på reviderad konkurrenspolicy. 
Skillnaden mellan den nuvarande konkurrenspolicyn och den förslagna är att 
begreppet utmanarrätt har tillkommit. Den innebär att bland annat privata 
aktörer kan utmana en verksamhet och om kommunstyrelsen anser att 
verksamheten ska utmanas så ska en upphandling ske. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förändringarna 
som är föreslagna för den reviderade konkurrenspolicyn.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-01, § 218. 
Tjänsteskrivelse om revidering av konkurrenspolicy av upphandlingsstrategen, 
daterad 2018-09-18. 
Förslag till reviderad konkurrenspolicy för Svedala kommun. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-27, § 37.  
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Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M) och 
Stefan Sarmes (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Björn Jönsson (S), 
Jörgen Persson (V) och Martin Gustafsson (MP), i första hand att samtliga 
formuleringar rörande utmanarrätt ska utgå ur konkurrenspolicyn för Svedala 
kommun. Om inte detta yrkande vinner bifall yrkas, i andra hand, att policyn ska 
återremitteras för att kompletteras med villkor, mål, syfte, riktlinjer med mera för 
utmanarrätt.  

 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Stefan Sarmes (KD) 
och Per Mattsson (M) avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) yrkanden.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande om 
återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå yrkandet.  

 
Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill avslå 
Ambjörns Hardensteds (S) yrkande om återremiss röstar ja. Den som vill bifalla 
yrkandet röstar nej.  
 

Med 32 ja-röster och 12 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet om återremiss, det vill säga att ärendet ska avgöras 
idag.  

 
JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Erika Jepsson (M),  
Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Erik Stoy (M), Karin Mårtensson (M),  
Dan Nilsson (M), Sverker Nordgren (M), Ulf Lennerling (M),  
Gunilla Nordgren (M), Ewa Lennerling (M), Per Belander (C),  
Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L),  
Jonathan Wetterström (BP), Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes (KD),  
Peter Frost Jensen (SD), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD),  
Henrik Corneliussen (SD), Magnus Lilja (SD), Steen Salling (SD),  
Jörgen Persson (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Pedersen (SD),  
Tommy Rosenberg (SD), Caroline Gullstrand (SD), Hans Bengtsson (SD), 
Tonny Rosefors (SD) och Mats Bentmar (ÄS).  
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NEJ-röster avgavs av Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S),  
Elin Westerberg (S), Geir Hansen (S), Björn Jönsson (S),  
Heléne Hardenstedt (S), Jesper Sennertoft (S), Ewa Bohlin (S),  
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S), Jörgen Persson (V), Martin Gustafsson (MP) och 
Daniel Forsberg (MP).   
 
Ordföranden ställer därefter Linda Allansson Westers (M) med fleras 
bifallsyrkande mot Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande om att 
samtliga formuleringar rörande utmanarrätt ska utgå ur konkurrenspolicyn mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Linda 
Allansson Westers (M) yrkande, det vill säga bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

 
Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörns 
Hardenstedts (S) yrkande röstar nej. 
 
Med 32 ja-röster och 12 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Erika Jepsson (M),  
Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Erik Stoy (M), Karin Mårtensson (M),  
Dan Nilsson (M), Sverker Nordgren (M), Ulf Lennerling (M),  
Gunilla Nordgren (M), Ewa Lennerling (M), Per Belander (C),  
Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L),  
Jonathan Wetterström (BP), Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes (KD),  
Peter Frost Jensen (SD), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD),  
Henrik Corneliussen (SD), Magnus Lilja (SD), Steen Salling (SD),  
Jörgen Persson (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Pedersen (SD),  
Tommy Rosenberg (SD), Caroline Gullstrand (SD), Hans Bengtsson (SD), 
Tonny Rosefors (SD) och Mats Bentmar (ÄS).  
 

NEJ-röster avgavs av Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S),  
Elin Westerberg (S), Geir Hansen (S), Björn Jönsson (S),  
Heléne Hardenstedt (S), Jesper Sennertoft (S), Ewa Bohlin (S),  
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S), Jörgen Persson (V), Martin Gustafsson (MP) och 
Daniel Forsberg (MP).   
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Upphandlingsstrateg 
Författningssamlingen 
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§ 107  

Förslag på ändring i arbetsordning för 
Ungdomsparlamentet i Svedala kommun 
Dnr 2018-000149  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att i arbetsordningen ändra antalet ledamöter i ungdomsparlamentet från 36 till 
45, då ungdomsparlamentet har beslutat om rösträtten för elevråd från 
Aggarpsskolan och då även lägga till skolans namn,  

 
att i arbetsordningen lägga till att sekreteraren väljs av ungdomsparlamentet då 
detta beslutades av ungdomsparlamentet tidigare, men inte tidigare blivit ändrat 
i arbetsordningen, 

 
att i arbetsordningen justera förslags- och rösträtten för ordföranden och 
sekreteraren så att det framgår att dessa har både förslags- och rösträtt, 
 

att i arbetsordningen ändra antalet dagar innan motioner ska vara inlämnade till 
ungdomsrådet från 1 månad till 14 dagar (före ungdomsparlamentets 
sammanträde) samt 

 
att i arbetsordningen ändra i avsnitt om budgeten så att föreningar/företag inte 
får söka pengar från ungdomsparlamentet om inte särskilda skäl föreligger samt 
med tillägg med exemplifiering av särskilda skäl och hur ansökningar ska 
hanteras och beslutas.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tidigare lagt fram förslag till ändring i arbetsordningen 
för ungdomsparlamentet. När kommunstyrelsen beredde ärendet 18 juni 2018 
återremitterades ärendet till utbildningsnämnden för utredning om rösträtten.  
 
Utbildningsenheten har utrett rösträttens historiska utveckling i 
ungdomsparlamentet. Utredaren har haft en genomgång med ungdomsrådet 
och fritidsassistent från Ungas fritid. 
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Ungdomsrådet har därefter inkommit med en ny skrivelse med förslag till 
ändringar i arbetsordningen mot bakgrund av ovanstående. Ungdomsrådet har 
även lämnat förslag på andra ändringar och tillägg, vilka framgår av handlingar i 
ärendet.  

 
Utbildningsnämnden har beslutat ställa sig bakom ungdomsrådets förslag om 
ändringar och tillägg i arbetsordning för Ungdomsparlamentet i Svedala 
kommun och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ungdomsrådets 
ovanstående förslag. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
utbildningsnämndens förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 242. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-10-05, § 105.  
Tjänsteskrivelse av utredare vid Utbildning, daterad 2018-10-02. 
Arbetsordning för Ungdomsparlamentet i Svedala kommun med föreslagna 
ändringar och tillägg. 
Ungdomsrådets skrivelse med förslag till ändringar i arbetsordningen, daterad 
2018-09-27. 
Arbetsordning för ungdomsparlamentet i Svedala, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-08, § 23. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-18, § 164.  

      
      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 108  

Höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 
2019, Svedala kommun 
Dnr 2018-000259  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 10 % i enlighet med 
beslutet i teknisk nämnd, 
 

att processkostnaderna om 2,6 mnkr (hänförliga till Swedavia-målet) ska 
belasta skattekollektivet i enlighet med beslutet i teknisk nämnd, 
 

att kommunens resultat för 2018 försämras med 2,6 mnkr, samt 

 
att kostnaderna redovisas på VA-enheten och att kommunens resultatkonto 
lämnar ett driftsbidrag till avgiftskollektivet med 2,6 mnkr.  
      

Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten har fått ökade driftskostnader med anledning av investeringar, 
reinvesteringar och personalförstärkningar. Dessutom har enheten drabbats av 
engångskostnader till följd av översvämningar samt processkostnader i 
samband med Swedavia-målet. Konsekvensen av höjda driftskostnader skulle 
innebära en höjning av VA-taxan, enligt förslag med 15 % år 2019. 
 

För att begränsa taxehöjningen begär teknisk nämnd att 2,6 miljoner kronor 
(mnkr) istället ska belasta skattekollektivet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja brukningstaxan 
för vatten och avlopp 2019 med 10 % i enlighet med beslutet i teknisk nämnd, 
att processkostnaderna om 2,6 mnkr (hänförliga till Swedavia-målet) ska 
belasta skattekollektivet i enlighet med beslutet i teknisk nämnd, att 
kommunens resultat för 2018 försämras med 2,6 mnkr samt att kostnaderna 
redovisas på VA-enheten och att kommunens resultatkonto lämnar ett 
driftsbidrag till avgiftskollektivet med 2,6 mnkr.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 232. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-10-08. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-09-18, § 104.   
Tjänsteskrivelse av va-chefen om höjning av brukningstaxa för vatten och 
avlopp 2019, daterad 2018-09-04.  

 

Yrkanden 
Per Olof Lindgren (L) yrkar, med instämmande av Daniel Forsberg (MP), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Björn Jönsson (S) och 
Jörgen Persson (V), att brukningstaxan för vatten och avlopp ska höjas med 4 
procent för 2019 samt att utgifterna för Swedaviamålet om 6,4 miljoner kronor 
inte ska belasta VA-kollektivet.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Per-Olof Lindgrens (L) med fleras bifallsyrkande mot 
Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Per Olof Lindgrens (L) yrkande, det vill säga att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Votering begärs. 

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ambjörns 
Hardenstedts (S) yrkande röstar nej. 

 
Med 33 ja-röster och 11 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Erika Jepsson (M),  
Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Erik Stoy (M), Karin Mårtensson (M),  
Dan Nilsson (M), Sverker Nordgren (M), Ulf Lennerling (M),  
Gunilla Nordgren (M), Ewa Lennerling (M), Per Belander (C),  
Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L),  
Jonathan Wetterström (BP), Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes (KD), 
Martin Gustafsson (MP), Daniel Forsberg (MP), Peter Frost Jensen (SD), 
Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Henrik Corneliussen (SD),  
Magnus Lilja (SD), Steen Salling (SD), Jörgen Persson (SD),  
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Anders Nilsson (SD), Ingrid Pedersen (SD), Tommy Rosenberg (SD),  
Caroline Gullstrand (SD), Hans Bengtsson (SD) och Tonny Rosefors (SD).  
 

NEJ-röster avgavs av Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S),  
Elin Westerberg (S), Geir Hansen (S), Björn Jönsson (S),  
Heléne Hardenstedt (S), Jesper Sennertoft (S), Ewa Bohlin (S),  
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S), Jörgen Persson (V) och Mats Bentmar (ÄS).     
 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Författningssamlingen 
Ekonomienheten 
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§ 109  

Justering av taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för Svedala kommuns 
Räddningstjänst 
Dnr 2018-000282  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta justerat förslag på taxa enligt Taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för Svedala kommuns Räddningstjänst (Ffs 2:11) i enlighet 
med liggande förslag, samt  

 
att taxan gäller från och med 1 december 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten har tagit fram förslag på årlig uppräkning av 
räddningstjänstens taxor. Verksamheten har justerat och anpassat taxalistan för 
verksamheten för 2018. Syftet är att bibehålla självkostnadsprincipen vid 
genomförandet av uppdragen. Senaste uppräkningen gjordes i oktober 2017. 
 

I förslaget har taxorna generellt räknats upp med index och anpassats i enlighet 
med rekommendationen från föreningen Sveriges brandbefäl Skåne-Blekinges 
(SBB) gemensamma prislista. Förutom allmän uppräkning genom index har 
följande tillägg/nya beräkningar gjorts: 

− Nyttjande av räddningsfordon har tidigare debiterats enbart med 
kilometertaxa. Nya poster, B1 & B2, har lagts till där fordon debiteras 
per timme. Detta enligt rekommendation i föreningen Sveriges 
brandbefäl Skåne-Blekinges gemensamma prislista och för att bättre 
matcha faktisk användning och kostnad.  

− Kostnad för vattentransport dricksvatten har räknats om för att bättre 
stämma överens med den kostnad uppdraget innebär för 
verksamheten. Taxan ändras från 2305 kr till 2965 kr. 

− Post D5 Rökätare har tillkommit då denna post har saknats i tidigare 
lista. Kostnaden 329 kr/dygn är hämtad från SBB:s prislista. 
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Viss omstrukturering i listan har gjorts då poster som tidigare legat under 
kategori C har flyttats till kategori B, detta för att underlätta uppföljning. Taxorna 
i sig har inte påverkats av detta.   

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta justerat förslag 
på taxa enligt Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Svedala kommuns Räddningstjänst (Ffs 2:11) i enlighet med liggande förslag, 
samt att taxan gäller från och med 1 december 2018.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 244. 
Tjänsteskrivelse av brandingenjör, daterad 2018-10-15. 
Föreslagen justerad taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Svedala kommuns Räddningstjänst, gällande från 2018-12-01. 
Nu gällande taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Svedala kommuns Räddningstjänst, gällande från 2017-10-01.  

      
      

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
Ekonomienheten 
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§ 110  

Arvodering av överförmyndare samt tillägg till 
samarbetsavtal om överförmyndarverksamhet 
med Trelleborgs kommun  
Dnr 2018-000286  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att ingå tilläggsavtal till Samarbetsavtal om överförmyndarverksamhet,  
 

att årsarvode för Överförmyndaren ska vara 60 procent av inkomstbasbeloppet, 
i detta innefattas de arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för 
ordförandens årsarvode enligt § 4 i Reglemente rörande arvoden till ordförande 
och vice ordförande (Ffs 5:03), samt 
 

att för överförmyndarersättarens uppdrag utgår sammanträdesarvode enligt 
Reglemente rörande sammanträdesersättning med mera till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:04).  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2018, § 59, att överförmyndarnämnden 
efter 1 januari 2019 ska ersättas med en överförmyndare. Mot denna bakgrund 
behöver vissa ändringar och tillägg göras i det Samarbetsavtal om 
överförmyndarverksamhet som Svedala kommun ingick med Trelleborgs 
kommun efter beslut av kommunfullmäktige 9 juni 2014, § 84.  

 
Kanslienheten har tagit fram förslag till tilläggsavtal till samarbetsavtalet vilket 
kommunfullmäktige nu har att ta slutlig ställning till.  

 
Kommunfullmäktige behöver även besluta om arvode för Överförmyndaren. 
Årsarvodet föreslås av kanslienheten vara 60 procent av inkomstbasbeloppet. 
Årsarvodet blir enligt 2018 års inkomstbasbelopp 37 500 kronor. De 
arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvodet föreslås vara 
samma som det som föreskrivs för ordföranden i nämnder och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesarvode utgår således utöver årsarvodet vid 
överförmyndarens deltagande i kurser och konferenser.  
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För överförmyndaren behöver även en ersättare utses. För 
överförmyndarersättarens uppdrag föreslår kanslienheten att 
sammanträdesarvode ska utgå.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå tilläggsavtal till 
Samarbetsavtal om överförmyndarverksamhet, att årsarvode för 
Överförmyndaren ska vara 60 procent av inkomstbasbeloppet, i detta innefattas 
de arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandens årsarvode 
enligt  § 4 i Reglemente rörande arvoden till ordförande och vice ordförande 
(Ffs 5:03), samt att för överförmyndarersättarens uppdrag utgår 
sammanträdesarvode enligt Reglemente rörande sammanträdesersättning med 
mera till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:04).  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 241. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-10-11.  
Förslag till tilläggsavtal till Samarbetsavtal om överförmyndarverksamhet. 
Samarbetsavtal om överförmyndarverksamhet.  

      

     

Beslut skickas till 
Överförmyndarenheten, Trelleborgs kommun (med undertecknat tilläggsavtal) 
Ekonomienheten 
HR-enheten 
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§ 111  

Bestämmelser om förslag omställning och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
Dnr 2018-000142  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) med tillhörande bilaga.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till reviderade 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda  
(OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av 
OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF 
eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-
KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått  
31 december 2014 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till 
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. 
För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL18 är 
utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att 
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.  
  
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har 
förtydligats.  
De största skillnaderna mellan OPF-KL 14 och OPF-KL 18 är följande: 

− Familjeskydd fanns inte i föregående avtal – nu gäller familjeskydd i 
likhet med AKAP-KL för politiker med uppdrag i omfattning om minst 40 
% av heltid.  

− LAS-ålder som generell gränsålder – innan var det upp till 65 år man 
tjänade in pension, nu är det upp till 67 år. 

− Efterlevandeskydd till fritidspolitiker är förbättrat – politikernas 
pensionsbehållning betalas ut till make/maka/registrerad partner/sambo 
primärt och till barn sekundärt. Tidigare var det så att om barnen var 
över 20 år så försvann efterlevandeskyddet. 
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− Gränsvärdet för avsättning av pensionsavgift har höjts från 1,5 % till 3 
%. 

− Omställningsinsatser har förtydligats – dessa är dock individuella och en 
möjlighet, inte en rättighet enligt OPF-KL 18.  

 

Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet 
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilaga.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 240. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2018-10-16, § 16. 
Tjänsteskrivelse av HR-strateg, daterad 2018-10-08. 
Cirkulär 18:31, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).    
Bilaga 1, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18). 
Bilaga 2, Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).  

      

      

Beslut skickas till 
HR-enheten.  
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§ 112  

Revidering av Bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar 
Dnr 2018-000267  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att föreningsbidraget till pensionärs- och handikappföreningar i kommunen höjs 
till 130 kronor per aktiv medlem och år och att texten i dokumentet justeras i 
enlighet med förslag, samt 

 
att höjningen träder ikraft 2019-01-01 och att tidigare beslut om föreningsbidrag 
till pensionärs- och handikappföreningar upphävs.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Pensionärsrådet beslutade den 5 april 2018, § 24, att rekommendera 
socialnämnden att inför 2019 års budget se över medlemsbidraget per 
medlem/år då det senast gjordes 2011. Socialnämnden beslutade den 18 
september 2018, § 80, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja 
föreningsbidraget till pensionärs- och handikappföreningar till 130 kronor per 
aktiv medlem. Idag är bidraget 125 kronor per medlem.  

 
Kanslienheten har därefter, i dialog, med Vård och omsorg, tagit fram ytterligare 
förslag på förändringar i bidragsreglerna vilka i huvudsak består av 
förtydliganden och anpassningar till vård och omsorgs arbete.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreningsbidraget till 
pensionärs- och handikappföreningar i kommunen höjs till 130 kronor per aktiv 
medlem och år och att texten i dokumentet justeras i enlighet med förslag, samt 
att höjningen träder ikraft 2019-01-01 och att tidigare beslut om föreningsbidrag 
till pensionärs- och handikappföreningar upphävs.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 243. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-09-18, § 80. 
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Tjänsteskrivelse av verksamhetsstrateg vid vård och omsorg, 
daterad 2018-09-06. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 2018-10-15. 
Förslag till justerade bidragsregler.  
Protokollsutdrag pensionärsrådet 2018-04-05, § 24.  

      
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 113  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut kvartal 2, 2018 
Dnr 2018-000195  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna rapporteringen för andra kvartalet 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6 f § SoL samt 28 f-g § LSS ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd 
beslutet gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 
Vård och omsorg har för kvartal 1 2018 följande att rapportera. 
 

Vård och omsorg har för kvartal 2, 2018, följande att rapportera: 
SoL 
Fyra ej verkställda beslut att inrapportera.  
Besluten gäller öppenvårdsinsats (311 dagar), kontaktperson (272 dagar) samt 
särskilt boende (164 och 141 dagar). 

 
LSS  

Två ej verkställda beslut att inrapportera.  

Besluten gäller korttidsvistelse (388 och 141 dagar). 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
rapporteringen för andra kvartalet 2018.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-29, § 246.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-09-18, § 83. 
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Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § SoL, 2018-08-14. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS,  
2018-08-14.  

      
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Kommunrevisionen 
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§ 114  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet till teknisk nämnd för utredning av vad som krävs för 
att säkerställa vidare spridning, samt vad dessa åtgärder beräknas kosta.  
      

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 mikroplast i naturen varje år vilka kan binda 
miljögifter och tas upp av vattenlevande djur som tror att mikroplasterna är föda.  

 

Motionären yrkar: 
1. 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,  

 
2. 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 

 
3. att kommunfullmäktige beslutar att eventuella tillkommande 

konstgräsplaner i kommunen ska vara miljövänliga och inte riskera att 
sprida mikroplaster. 

   
Miljö och teknik har berett motionen genom att utreda förhållandena och 
kalkylera åtgärdskostnader. Teknisk nämnd har föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att bifalla förslaget ”att inventera vilka konstgräsplaner i kommunen som 
innehåller granulat eller andra partiklar som riskerar att sprida mikroplaster i 
miljön” då en sådan inventering är gjord, att avslå förslaget om att ”säkerställa 
att mikroplaster inte sprids från konstgräsplaner genom rening av dagvatten 
samt de övriga åtgärder som behövs för att hindra spridningen av mikroplaster”, 
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då det är mycket svårt att helt säkerställa att mikroplaster inte sprids, men att 
uppdra åt tekniska nämnden att verka för att förhindra spridningen genom att, 
inom befintlig ram, vidta åtgärder i form av att installera granulatfällor i 
dagvattenbrunnar vid existerande konstgräsplaner, samt att bifalla förslaget om 
att ”eventuella tillkommande konstgräsplaner ska vara miljövänliga och inte 
riskera sprida mikroplaster” då det är ett miljöproblem som anses få 
konsekvenser lång tid framöver och forskning pågår om problemets storlek. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-01, § 221. 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2018-08-21, § 94. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef och VA-chef, daterad 2018-08-17. 
Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräsplaner. 
Segeå-projektets utredning om konstgräsplaners miljöpåverkan, möjliga 
åtgärder och kartläggning inom avrinningsområdet. 
Kalkyl för granulatfällor och mur/sarg.  
Exempel på utformning av granulatfällor.  

 

Yrkanden 
Erik Stoy (M) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M),  
Ambjörn Hardenstedt (S), Daniel Forsberg (MP) och Per Olof Lindgren (L), att 
ärendet ska återremitteras till teknisk nämnd för utredning av vad som krävs för 
att säkerställa vidare spridning, samt vad dessa åtgärder beräknas kosta.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Erik Stoys (M) med fleras återremissyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.     

 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 115  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2018-000291  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande skrivelse inkommit.  

 

− Information från Valmyndigheten om felaktighet i ledamotsbevis.  
 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Valmyndigheten, inkommen 2018-10-16.  
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