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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-01-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 31 januari 2018 kl 19:00-19:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Sverker Nordgren och Leif Göthed 

Justeringens plats och datum Kanslienheten, 2018-02-05 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-12 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Göran Jepsson  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren                                                        Leif Göthed  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-01-31 

Anslaget sätts upp 2018-02-06 Anslaget till och med 2018-03-01 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Therése Winqvist  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Göran Jepsson (M), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 1:e vice ordförande 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Linda Allansson Wester (M) 
Dan Nilsson (M) 
Leif Göthed (S) 
Johanna Ersborg (MP) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Sven Beckman (SD) 
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) 
Lars Dahmström (SD) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Bengt Jönsson (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Ulf Löfgren (SD), tjg ersättare för Patrik Persson (SD) 
Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Peter Nordström (SD), tjg ersättare för Henrik Johansson (SD) 
Håkan Mohlin (M), tjg ersättare för Gunilla Nordgren (M) 
Ann Engqvist (MP), tjg ersättare för Lars Lundgren (MP) 
Per Thaagaard Pedersen (S), tjg ersättare för Jesper Sennertoft (S) 
Jan Holmerup (M), tjg ersättare för Patrik Kosowski (M) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Reino Lindberg (M) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Bo Becking (BP) 
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 
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§ 1  

Svar på medborgarförslag om att en 
folkomröstning ska genomföras angående en 
eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt i 
Svedala kommun 

Dnr 2017-000130  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget och besluta att inte genomföra en folkomröstning i 
Svedala kommun.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att Svedala kommun ska genomföra en 
folkomröstning angående en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i 
kommunen. Förslagsställaren anför i huvudsak följande. Hon anser inte att 
kommunstyrelsen tillräckligt tänkt igenom hur en eventuell etablering påverkar 
attraktionskraften att bo i Svedala kommun samt utvecklingen av huspriser. 
Etableringen finns inte med i gällande översiktsplan och var inte aktuell i 
samband med valet till kommunfullmäktige 2014. Svedalas kommunpolitiker bör 
tillfråga sina invånare i denna fråga genom att hålla en folkomröstning.  

 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har ställt sig bakom de beslut som hittills 
fattats om en etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Med 
beaktande av detta och medborgarnas olika möjligheter att yttra sig i processen 
kring anläggandet av en kriminalvårdsanstalt är det kanslienhetens mening att 
medborgarförslaget bör avslås. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå medborgarförslaget och besluta att inte genomföra en folkomröstning i 
Svedala kommun. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-11, § 287. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2017-12-08. 
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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 (inklusive tjänsteskrivelsen) 
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§ 2  

Svar på medborgarförslag angående en etablering 
av kriminalvårdsanstalt i Svedala  

Dnr 2017-000135  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget och besluta att inte genomföra en folkomröstning i 
Svedala kommun.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att Svedala kommun ska genomföra en 
folkomröstning angående en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i 
kommunen.  

 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har ställt sig bakom de beslut som hittills 
fattats om en etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Med 
beaktande av detta och medborgarnas olika möjligheter att yttra sig i processen 
kring anläggandet av en kriminalvårdsanstalt är det kanslienhetens mening att 
medborgarförslaget bör avslås. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå medborgarförslaget och besluta att inte genomföra en folkomröstning i 
Svedala kommun. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-11, § 288. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2017-12-08. 
Medborgarförslag om att en folkomröstning ska genomföras angående en 
eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun, inkommet 30 
mars 2017. 

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren (inklusive tjänsteskrivelsen) 
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§ 3  

Svar på medborgarförslag angående inköp av 
konst 

Dnr 2017-000186  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare utredning 
bland annat av hur många tavlor som utställningen omfattar.  

      

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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet varvid kultur- och bibliotekschefen 
har yttrat sig. I kultur- och bibliotekschefens tjänsteskrivelse redogörs för 
förutsättningarna för eventuellt inköp i förhållande till uppfattning om offentlig 
konst och kulturarv. Sammanfattningsvis omfattas medborgarförslaget inte av 
anslaget för offentlig konst och medborgarförslagets intentioner går i en annan 
riktning än ambitionerna i Svedala kommuns Kultur- och fritidsplan. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och bibliotekschefens 
tjänsteskrivelse där hon bland annat redogör för att de målningar som 
medborgarförslaget förespråkar inte uppfyller kriterierna för offentlig konst i 
Svedala kommun, och att Svedala kommuns Kultur- och fritidsplan har en 
annan inriktning. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 11. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04 § 64. 
Tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefen, daterad 2017-09-20. 
Medborgarförslag angående inköp av konst, inkommet 2017-05-10. 
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Yrkanden 
Sven Beckman (SD) yrkar, med instämmande av Per-Olof Lindgren (L), att 
ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare utredning 
bland annat av hur många tavlor som utställningen omfattar.  

 

Birgitta Delring (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden låter först kommunfullmäktige avgöra om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 4  

Svar på medborgarförslag om att äldre på 
vårdboende och ensamkommande ska få skriva 
sin livshistoria 

Dnr 2017-000192  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till att 
förslagsställarens tanke är god och inom både särskilt boende och boende för 
ensamkommande flyktingbarn arbetar man redan i den andan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag föreslås att de som bor på vårdboende i Svedala kommun 
samt ensamkommande barn borde få möjlighet att skriva ner sin livshistoria. 
Förslagsställaren anför en sådan möjlighet skulle ge positiva effekter för såväl 
de enskilda individerna som samhället i stort då berättelserna skulle 
dokumenteras för framtiden.  

 

Socialnämnden har berett ärendet varvid verksamhetscontroller vid vård och 
omsorg yttrat sig. Av verksamhetscontrollerns tjänsteskrivelse framgår att vård 
och omsorg inom både särskilt boende och boende för ensamkommande barn 
redan arbetar i den andan och att det skulle vara positivt om ideella föreningar 
skildrade livsöden. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
ska anses besvarat med hänvisning till att förslagsställarens tanke är god och 
inom både särskilt boende och boende för ensamkommande flyktingbarn 
arbetar man redan i den andan. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 12. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-11-23, § 114. 
Tjänsteskrivelse av verksamhetscontroller, vård och omsorg, daterad 2017-11-
23. 
Medborgarförslag om att äldre på vårdboende och ensamkommande ska få 
skriva sin livshistoria, inkommet 2017-05-16. 
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren (inklusive tjänsteskrivelse) 
Socialnämnden 
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§ 5  

Förslag på höjning av anläggningstaxa för vatten 
och avlopp 

Dnr 2017-000397  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att höja anläggningsavgiften med 5 % från 2018-02-01 till priser specificerat i 
Förslag till anläggningsavgift 2018, samt  

 

att höja anläggningsavgiften med 5 % från 2019-01-01 och ytterligare 5 % från 
2020-01-01.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för anläggningsavgiften antogs 2014 och avgifterna har inte höjts sedan 
dess. Anläggningsavgiften ska över period finansiera kostnaderna för utökning 
av verksamhetsområde och ledningsnätsutbyggnad.  

 

Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige att höja 
anläggningsavgiften med 5% från 2018-02-01 till priser specificerat i Förslag till 
anläggningsavgift 2018 samt att höja anläggningsavgiften med 5% från 2019-
01-01 och ytterligare 5% från 2020-01-01. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelse 2018-01-15, § 9. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-12-05 § 185. 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-10-30. 
Förslag till anläggningsavgift 2018. 
Översikt med jämförelser av anläggningsavgifter i Skåne. 
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen 
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§ 6  

Anhållan om utökning av investeringsbudgeten 
för att slutföra utbyggnad av Åkerbruket etapp 2 
under år 2018 

Dnr 2017-000401  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utöka teknisk nämnds investeringsram för vatten och avlopp 2018 med 4 
miljoner kronor för att slutföra utbyggnad av Åkerbruket etapp 2, samt  

 

att finansiera utökning inom ramen för 2018 års beslutad låneram.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige att utöka VA-
enhetens investeringsbudget med 4 miljoner kronor för att slutföra utbyggnad 
av Åkerbruket etapp 2 under år 2018.  

 

Exploateringsenheten har utbyggnaden i full gång men de beslutade medlen för 
att starta upp exploateringens VA-utbyggnad under 2017 följdes inte upp med 
resterande medel i budgeten för 2018. Anläggningsentreprenaden tillsammans 
med material och projektledningskostnader kommer totalt att bli 8,0 miljoner 
kronor. Extra investeringsmedel om 4,0 miljoner kronor behöver därför tillföras 
VA-enhetens investeringsbudget för 2018 för att kunna slutföra utbyggnaden 
under 2018. 

 

Ekonomienheten tillstyrker teknisk nämnds begäran om en utökning av 
investeringsramen med 4 miljoner kronor för att kunna tidigarelägga och 
slutföra utbyggnad av Åkerbruket. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka teknisk nämnds 
investeringsram för vatten och avlopp 2018 med 4 miljoner kronor för att 
slutföra utbyggnad av Åkerbruket etapp 2, samt att finansiera utökning inom 
ramen för 2018 års beslutad låneram. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 8. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2017-12-18. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-12-05, § 188. 
Tjänsteskrivelse av VA-chefen, daterad 2017-12-01. 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 7  

Anhållan om utökning av investeringsbudgeten 
för 2018 för projekt I844 VA Västra Kärrstorp 

Dnr 2017-000400  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utöka investeringsramen med 1,3 miljoner kronor gällande 
investeringsbudgeten för vatten och avlopp 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har anhållit om utökning av investeringsbudgeten för 2018 med 
2,8 mnkr avseende vatten och avlopp (utbyggnation av spillvatten) i Västra 
Kärrstorp då projektet är mer omfattande än ursprungligen projekterat.  

 

Kommunstyrelsen har berett ärendet varvid ekonomichefen har yttrat sig och 
anfört att teknisk nämnd bör överväga en omprioritering mellan projektmedel 
inom beslutad investeringsplan.  

 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att uppdra åt teknisk nämnd att göra 
omprioriteringar inom investeringsbudgeten för vatten och avlopp 2018 för 
belopp upp till 1,5 miljoner kronor. Vad avser resterande belopp föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen med 
1,3 miljoner kronor gällande investeringsbudgeten för vatten och avlopp 2018. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 7. 
Tjänsteskrivelse av VA-chefen, daterad 2017-12-20. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2017-12-18. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-12-05, § 177. 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 8  

Förslag till nya riktlinjer för kultur- och idrottspris 
samt stipendier 

Dnr 2017-000409  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslag till nya riktlinjer för kulturpris, idrottspris och stipendier, 

 

att godkänna nya rutiner som innebär att nominering och ansökan ska ske 
under tiden 1–31 januari varje år, samt 

 

att Föreningsledarstipendium ändrar namn till Årets ledare för barn och unga.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag på nya riktlinjer och rutiner för 
kulturpris, idrottspris och stipendier samt att föreningsledarstipendium ändrar 
namn till Årets ledare för barn och unga. Dessutom har kultur- och 
fritidsnämnden beslutat att ansökan till kulturpris, idrottspris och stipendier i 
första hand ska ske via kommunens e-tjänst. 

 

Nuvarande riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier började 
gälla 1 januari 2009 men har i stort sett varit oförändrade sedan 1981 då 
Svedalas första kulturpris delades ut. För att öka intresset för kultur- och 
fritidsnämndens priser och stipendier, och för att göra hanteringen mer 
lätthanterlig och professionell, krävs både tydligare riktlinjer för nomineringar 
och ansökningar samt nya rutiner som ska vara gemensamma för både kultur 
och fritid. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
nya riktlinjer för kulturpris, idrottspris och stipendier, att godkänna nya rutiner 
som innebär att nominering och ansökan ska ske under tiden 1-31 januari varje 
år, samt att Föreningsledarstipendium ändrar namn till Årets ledare för barn och 
unga. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 10. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12, § 77. 
Tjänsteskrivelse om förslag till nya riktlinjer, daterad 2017-11-30. 
Skrivelse om revidering av bestämmelserna i författningssamlingen från 2009-
01-01. 
Kulturpris och stipendium genom åren till och med 2016. 
Idrottspris och stipendium genom åren till och med 2016. 
Förslag till revidering av Författningssamling, Ffs-03 Idrottspris och 
föreningsledarstipendium. 
Förslag till revidering av Författningssamling, Ffs-04 Kulturpris och 
kulturstipendium. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 9  

Upphävande av författningssamling 1:37 Regler 
för introduktionsersättning i Svedala kommun 

Dnr 2017-000369  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun, 
som finns i författningssamlingen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun 
(Författningssamling 1:37) bygger på lagen (1992:1068) om 
introduktionsersättningar till flyktingar och andra utlänningar. Denna lag är 
numera upphävd och ersatt av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare. Reglerna för introduktionsersättning  till flyktingar i 
Svedala kommun bör därför upphävas.  

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration och kommunstyrelsen har 
berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Regler för 
introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun, som finns i 
författningssamlingen. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-11, § 286. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 2017-11-
27, § 65. 
Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun 
(Författningssamling 1:37).  

      

      

Beslut skickas till 
Enheten för arbete och integration 
Författningssamlingen 
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§ 10  

Svar på motion om att tillgängliggöra 
rekreationsområden 

Dnr 2016-000390  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse av 
anläggningssamordnaren.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Lars Lundgren inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige om att tillgängliggöra rekreationsområden. Motionären 
anför att Svedala kommun har ett vackert landskap, men med otillgänglig 
terräng, och vill därför att rekreationsområdena görs mer tillgängliga så att fler 
människor kan komma ut och ta del av dessa områden för rekreation och 
motion. 

 

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att ge relevant nämnd och dess 
förvaltning i uppdrag att:  

 Ta fram platser där rekreations- och motionsslingor kan upprättas och 
tillgängliggöra dessa. 

 Ta fram informationsmaterial. Lägga till intressant information som kan 
tänkas finnas i slingan. 

 Planera för upprättande av utegym, naturlekplatser, grillplatser etcetera 
utmed slingorna. 

 

Kultur-och fritidsnämnden har berett ärendet varvid anläggningssamordnaren 
yttrat sig och lämnat ett antal synpunkter och kommentarer som svar på 
motionen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse av anläggningssamordnaren. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 13. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-09-06, § 57.  
Tjänsteskrivelse av anläggningssamordnaren, daterad 2017-08-25. 
Motion om att tillgängliggöra rekreationsområden, inkommen 2016-10-07. 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 11  

Valärenden 

Dnr 2017-000410  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Jan-Olof Nilssons (BP) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden,  

 

att utse Carina Lindhe (BP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, efter Jan-
Olof Nilsson (BP), för tiden fram till den 31 december 2018. 

 

att bevilja Staffan Lundbergs (-) avsägelse av uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden,  

 

att utse Martin Gustafsson (MP) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter 
Staffan Lundberg (-), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Roland Hellén-Halmes avsägelse av uppdragen som ledamot i 
styrelserna för Svedalahem och Svedab,  

 

att valet av ledamot till styrelsen för Svedalahem, efter Roland Hellén-Halme 
(BP), från och med den 13 mars 2018 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 
2019 kvarstår till nästa sammanträde, samt  

 

att valet av ledamot till styrelsen för Svedab, efter Roland Hellén-Halme (BP), 
från och med den 13 mars 2018 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2019 
kvarstår till nästa sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

 

Jan-Olof Nilsson (BP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden.  
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Staffan Lundberg (-) avsäger sig uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  

 

Roland Hellén-Halme (BP) avsäger som uppdragen som ledamot i styrelserna 
för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab) från och 
med den 13 mars 2018.  

 

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för respektive partis 
förslag till beslut. 

  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, inkommen 
2017-12-15.  
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, inkommen 
2018-01-19.  
Avsägelse av uppdragen som ledamot i styrelserna för Svedalahem och 
Svedab, inkommen 2018-01-25.  

      

      

Beslut skickas till 
Jan-Olof Nilsson 
Carina Lindhe 
Staffan Lundberg 
Martin Gustafsson 
Roland Hellén-Halme 
Kultur- och fritidsnämnden 
Svedalahem 
Svedab 
HR-enheten  
Troman 
Ciceron 
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§ 12  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2018-000024  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande inkommit.  

 

 Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse och utredning av 
kostnader för Emilia Perssons stiftelse. 

  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-15, § 16. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-01-02. 
Utredning av kostnader för Emilia Perssons stiftelse av budget- och 
redovisningschefen 

      

      

 

 

 


