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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-09-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 19 september 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 Birgitta Delring och Hellen Boij-Ljungdell 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2018-09-24 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 73-93 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Göran Jepsson  

 Justerare 
  

 Birgitta Delring                                                       Hellen Boij-Ljungdell  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-09-19 

Anslaget sätts upp 2018-09-26 Anslaget till och med 2018-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
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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), §§ 73-83, 85-93 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Dan Nilsson (M) 
Leif Göthed (S) 
Gunilla Nordgren (M) 
Johanna Ersborg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Christer Åkesson (L) 
Birgitta Delring (BP) 
Per Mattsson (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Sverker Nordgren (M) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Peter Nordström (SD) 
Jesper Sennertoft (S) 
Jan Holmerup (M) 
Per Olof Lindgren (L) 
Peter Andrén (SD) 
Carin Falck (BP) 
Ewa Bohlin (S) 
Ronny Johnsson (SD) 
Erika Jepsson (M) 
Eva Magnusson (C) 
Geir Hansen (S) 
Ulf Lennerling (M) 
Jörgen Persson (V) 
Christer Jönsson (S) 
Reino Lindberg (M) 
Hasse Bengtsson (SD) 
Anders Gsaxner (S) 
Ewa Lennerling (M) 
Bengt Jönsson (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S), tjg ersättare för Torbjörn Sköld (S) 
Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Lars Nordberg (M), tjg ersättare för Joakim Andersson (M) 
Daniel Forsberg (MP), tjg ersättare för Therese Wallin (MP) 
Ann Engqvist (MP), tjg ersättare för Lars Lundgren (MP) 
Daniel Pamp (L), tjg ersättare för Kristoffer Linné (L) 
Anne Jönsson (M), tjg ersättare för Linda Allansson Wester (M) § 84 
 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M), §§ 73-83, 85-93 
Bo Becking (BP) 
Sara Ripa (C) 
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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Ärendelista 
§ 73 

Ändring av dagordningen ................................................................... 6 
§ 74 

Svar på medborgarförslag om att alla som söker sommarjobb ska 
erbjudas förslagsvis en tvåveckorsanställning .................................... 7 

§ 75 
Utredning Resultatöverföring vid över- och underskott ....................... 9 

§ 76 
Utökning av investeringsanslaget utbildning och kommunledning för 
inköp av inventarier 2018 ................................................................. 10 

§ 77 
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall Gröna ladan
 ........................................................................................................ 12 

§ 78 
Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun ................................... 14 

§ 79 
Skötsel av ytorna där Bantisteln växer och skötsel av Dödisgropen i 
Bara ................................................................................................. 17 

§ 80 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Svedala kommun ........................... 19 

§ 81 
Förslag till hyressättning av Aggarps Sporthall, anläggningar och 
föreningslokaler ................................................................................ 20 

§ 82 
Antagande av detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7, 
förskola, skola, idrott, del 2, Svedala kommun, Skåne län ................ 22 

§ 83 
Exploateringsavtal för Värby 40:1..................................................... 24 

§ 84 
Antagande av detaljplan för del av Värby 40:1 m fl, Soläng i Bara, 
Svedala kommun, Skåne län ............................................................ 25 

§ 85 
Inriktningsbeslut om ytterligare kommunalrådspost .......................... 27 

§ 86 
Svar på motion om beslutsprocessen i Svedala kommun ................ 29 

§ 87 
Svar på motion om att sälja billigare mark till exploatörer som vill 
bygga hyresrätter ............................................................................. 31 

§ 88 
Svar på motion om naturen i Svedala kommun ................................ 33 

§ 89 
Anmälan av motion om åtgärder för att hjälpa den biologiska 
mångfalden och öka möjligheterna ................................................... 35 

§ 90 
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Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut under 2018 ............................................................................ 36 

§ 91 
Valärenden ...................................................................................... 37 

§ 92 
Meddelanden och skrivelser ............................................................. 38 

§ 93 
Anmälan av motion om möbler till Solgården ................................... 39 
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§ 73  

Ändring av dagordningen 
Dnr 42557  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Anmälan av motion om 
möbler till Solgården" läggs till som ärende 21 i dagordningen 
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§ 74  

Svar på medborgarförslag om att alla som söker 
sommarjobb ska erbjudas förslagsvis en 
tvåveckorsanställning 
Dnr 2017-000175  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse av 
HR-specialist, daterad 2018-08-02.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag som inkommit den 28 april 2017 föreslås att alla 
skolungdomar i åldern 15–17 år som söker sommarjobb ska erbjudas en två 
veckor lång anställning i kommunen istället för att sommarjobben lottas ut. 
Förslagsställaren anför bland annat att sommarjobb ger sysselsättning, mening 
och innebär en förbättrad möjlighet till jobb i framtiden, samt att en del 
kommuner i Sverige redan erbjuder sina ungdomar detta. Medborgarförslaget 
har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.  
 

HR-enheten har berett ärendet och i tjänsteskrivelse anfört i huvudsak följande. 
Sedan ovan medborgarförslag inkommit har Kultur och fritid, som är 
huvudansvariga för arbetet med feriearbetande skolungdomar, genomfört 
förändringar i ansökningsprocessen samt utökat antalet platser. Årets 
ansökningsprocess har inte innefattat lottning utan har istället skett utifrån 
sedvanliga rekryteringsprinciper för att ge ungdomarna utökad förståelse för hur 
arbetsmarknaden fungerar. Samtliga ungdomar har inkommit med CV och 
personligt brev och kommunen har erbjudit CV-skola via mötesplatserna. Under 
2018 har cirka 100 platser varit möjliga att erbjudas. Om samtliga av årets 
sökande hade beviljats feriearbete hade budgeten för detta behövt fördubblas. 
Enligt förslagsställaren skulle samtliga ungdomar som söker feriearbete 
erbjudas en anställning, då det inte går att förutspå antalet sökande försvårar 
detta möjligheten att delge en relevant beräkning för vad en sådan utökning 
skulle kunna innebära i ökade kostnader för feriearbetande skolungdomar. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse av HR-
specialist, daterad 2018-08-02.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 203. 
Tjänsteskrivelse av HR-specialist, daterad 2018-08-02. 
Medborgarförslag om att alla som söker sommarjobb ska erbjudas förslagsvis 
en tvåveckorsanställning.  

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställaren (med tjänsteskrivelse) 
HR-enheten 
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§ 75  

Utredning Resultatöverföring vid över- och 
underskott 
Dnr 2018-000204  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att regelverk för resultatöverföring tas bort. Någon resultatöverföring till 
nästkommande budgetår av verksamheternas driftresultat sker inte, med 
undantag av externt finansierade driftprojekt.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Genom sitt beslut den 7 maj 2018, § 100, gav kommunstyrelsen 
budgetberedningen i uppdrag att omarbeta eller ta bort regelverket avseende 
överföring mellan åren. Budgetberedningen har diskuterat frågan och föreslår 
att regelverket tas bort. Resultatöverföring av driftsresultatet började tillämpas 
för utbildningsnämndens verksamhet och därefter även för övriga 
verksamheter. I samband med beslut om årsredovisning och bokslut för 2017 
beslutades att inte föra över resultaten på begäran av flera verksamheter. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
regelverk för resultatöverföring tas bort. Någon resultatöverföring till 
nästkommande budgetår av verksamheternas driftresultat sker inte, med 
undantag av externt finansierade driftprojekt.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 184.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-08-01. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-07, § 100. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige2017-09-13, § 119 (dnr 2016-452). 
Regelverk resultatöverföring mellan åren (dnr 2016-452). 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-05-30, § 51. 
Budgetberedningens PM från möte 2018-06-13.  
      

      

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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§ 76  

Utökning av investeringsanslaget utbildning och 
kommunledning för inköp av inventarier 2018 
Dnr 2018-000221  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att utöka investeringsanslaget 2018 för kommunledningen (inventarier, möbler) 
med 200 tkr,  
 

att utöka investeringsanslaget 2018 för utbildningsnämnden (IT-utrustning NFU) 
med 1.000 tkr, samt 
 

att ovanstående investeringar finansieras genom eget kapital.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelse/kommunledning har totalt investeringsanslag för 2018 på 7,4 
mnkr varav 428 tkr avser inventarier kommunhus. Behov av inventarier har 
dock visat sig något större. Vissa anpassningar i lokalerna måste göras 
eftersom antal medarbetare i kommunhuset ökar och för att bibehålla hög 
kvalité vad gäller arbetsmiljö krävs inköp av nya möbler. Kommunledning begär 
en utökning av investeringsanslaget 2018 med 200 tkr. Driftskonsekvenserna 
av investeringen täcks inom ramen och ingen nyupplåning krävs för denna 
anslagshöjning. 
 

Nils Fredriksson Utbildning förser inför varje nytt läsår sina nya gymnasieelever 
med en egen dator. Fram till förra läsåret har dessa datorer finansierats via 
leasingavtal. Utbildningsnämnden väljer nu efter inrådan från ekonomienheten 
samt konsult på Leaseriht, att i fortsättningen finansiera datorerna via eget 
inköp. Detta blir betydligt billigare än leasing. Nämnden avser hantera 
finansieringen via en investering. Detta är samma förfarande som används för 
1:1-datorerna inom grundskolan och från och med nästa år kommer inköpen att 
beaktas i investeringsbudgeten. Detta finns dock inte med i 
investeringsbudgeten för innevarande år och därför ansöker nämnden om 
ytterligare investeringsmedel om 1 000 tkr för finansiering av datorinköpen. 
Driftskonsekvenserna av investeringen täcks inom ramen och ingen 
nyupplåning krävs för denna anslagshöjning.           
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Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
utöka investeringsanslaget 2018 för kommunledningen (inventarier, möbler) 
med 200 tkr, att utöka investeringsanslaget 2018 för utbildningsnämnden (IT-
utrustning NFU) med 1 000 tkr, samt att ovanstående investeringar finansieras 
genom eget kapital.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 185. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-08-08.  
Begäran om utökad investeringsram från utbildningsnämnden, daterad 2018-
08-10.  

      

      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomienheten  
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§ 77  

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens 
maskinhall Gröna ladan 
Dnr 2017-000311  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bemyndiga teknisk chef att förhandla och teckna hyresavtal för fastighet 
Svedala 122:78 på Bolagsgatan 3 som ersättningslokal för Gröna ladan, 
 

om ett tilläggsanslag för hyran om 100 tkr för fjärde kvartalet 2018 
(motsvarande kapitalkostnad vid investering), samt  
 

att hyreskostnaden ska beaktas i arbete med budget för 2019-2021.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun äger fastigheten Svedala 72:4 med adress Timmergatan 1 i 
Svedala. På fastigheten finns ett förråd/maskinhall, ”Gröna ladan” som sedan 
några år används av gatu- och parkenheten för förvaring av maskiner för 
grönyteskötsel och snö- och halkbekämpning. Beslut har fattats att riva 
byggnaden och ersätta den med en ny förråd/maskinhall.  

 
Ny byggnad föreslås byggas på del av fastigheten Svedala 305:1, Ågatan. 
Marken ägs av kommunen och används som kompost- och 
trädgårdsavfallsanläggning. Upphandling ska ske enligt lagen om offentlig 
upphandling. Erbjudande om att hyra närbelägen fastighet på Bolagsgatan 3 
har dock inkommit den senaste tiden. 
 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bemyndiga teknisk chef att förhandla och teckna hyresavtal för fastighet 
Svedala 122:78 på Bolagsgatan 3 som ersättningslokal för Gröna ladan, om ett 
tilläggsanslag för hyran om 100 tkr för fjärde kvartalet 2018 (motsvarande 
kapitalkostnad vid investering), samt att hyreskostnaden ska beaktas i arbete 
med budget för 2019-2021.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 192. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-05-22, § 69. 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2018-05-15. 
Protokollsutdrag 2017-09-12 § 119 Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens 
maskinhall "Gröna ladan”. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-06-13 § 90 Ersättningslokal för gatu- och 
parkenhetens maskinhall "Gröna ladan”.  

      
      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten  

 



 

 

14(39) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-09-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 78  

Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun 
Dnr 2018-000192  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att godkänna utredningen Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun med 
innehållande förslag till organisationsförändringar avseende skötsel av tomt och 
mark för samtliga objekt som Svedala kommun hyr av Svedab eller själva äger,    

 
att kommande medel för skötsel av utemiljö går direkt till tekniska nämnden, 
gatu- och parkenheten, genom omfördelning av befintligt kommunbidrag, 
 

att i kommande budgetprocess beakta att kommunbidraget till gatu- och 
parkenheten utökas med 430 000 kr per år för tillkommande skötsel för 
renhållning av hårdgjorda ytor och ogräsbekämpning,  

 
att uppdra åt teknisk nämnd, gatu- och parkenheten, att ansvara för 
reinvesteringsåtgärder genom planering, utförande och kontroll,  

 
att i kommande budgetprocess beakta att reinvesteringsmedel om 2 500 000 kr 
per år tillförs tekniska nämnden, gatu- och parkenheten, i enlighet med 
bedömning av kostnader enligt reinvesteringsplanen för fastighetsmark,  
 
att medel som verksamheterna äskat för reinvestering i utemiljö inte längre 
medges, samt 

 

att organisationsförändringarna gäller från 2019-01-01.  
      

Sammanfattning av ärendet 
När Svedab bildades den 1 januari 2014 överfördes majoriteten av kommunens 
fastigheter till bolaget. Svedab äger därför huvuddelen av fastigheterna som 
kommunen hyr, såväl byggnader som mark. När det gäller skötsel, 
reinvesteringar och investeringar av tomt och mark såsom buskar och träd, 
gräsytor, hårdgjorda ytor och utrustning som normalt ligger på fastighetsägaren, 
åligger detta hyresgästen enligt hyresavtalets gränsdragningslista.  
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Skötsel och underhåll utförs av gatu- och parkenheten som också sköter 
kommunens allmänna ytor. 
 

Miljö och teknik har på uppdrag av teknisk nämnd utrett frågeställningar och 
problem som konstaterats i gata- parkverksamheten såsom avsaknad av 
standard och rutiner för planering och inköp av lekutrustning. Utredningen avser 
skötsel av och reinvesteringar i tomt och mark på de fastigheter kommunen hyr 
av Svedab och också skötsel och reinvesteringar av tomt och mark på de 
fastigheter kommunen själva äger. Mot bakgrund av utredningen föreslår 
teknisk nämnd kommunfullmäktige besluta att godkänna utredningen och dess 
förslag till organisationsförändringar, att kommande medel för skötsel av 
utemiljö ska direkt till teknisk nämnd, gatu- och parkenheten genom 
omfördelning av befintligt kommunbidrag samt att i kommande budgetprocess 
beakta att kommunbidraget utökas med 430 000 kronor per år. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
utredningen Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun med innehållande 
förslag till organisationsförändringar avseende skötsel av tomt och mark för 
samtliga objekt som Svedala kommun hyr av Svedab eller själva äger, att 
kommande medel för skötsel av utemiljö går direkt till tekniska nämnden, gatu- 
och parkenheten, genom omfördelning av befintligt kommunbidrag, att i 
kommande budgetprocess beakta att kommunbidraget till gatu- och 
parkenheten utökas med 430 000 kr per år för tillkommande skötsel för 
renhållning av hårdgjorda ytor och ogräsbekämpning, att uppdra åt teknisk 
nämnd, gatu- och parkenheten, att ansvara för reinvesteringsåtgärder genom 
planering, utförande och kontroll, att i kommande budgetprocess beakta att 
reinvesteringsmedel om 2 500 000 kr per år tillförs tekniska nämnden, gatu- och 
parkenheten, i enlighet med bedömning av kostnader enligt 
reinvesteringsplanen för fastighetsmark, att medel som verksamheterna äskat 
för reinvestering i utemiljö inte längre medges, samt att 
organisationsförändringarna gäller från 2019-01-01.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 193. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-06-12, § 78. 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2018-05-31. 
Utredning Skötsel och underhåll av tomt och mark, 2018-05-29. 
Sammanställning av remissvar med kommentarer av Miljö och teknik. 
Reinvesteringsplan fastighetsmark.  
Skötselinstruktion Kyrkskolan (exempel).  
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Budgetberedningen (ekonomienheten) 
Svedab 
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§ 79  

Skötsel av ytorna där Bantisteln växer och skötsel 
av Dödisgropen i Bara 
Dnr 2018-000178  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att uppdra åt teknisk nämnd att, utifrån befintliga ekonomiska förutsättningar, 
värna och sköta om ytorna där Bantisteln växer och dödisgropen enligt karta 
med föreslagna ytor.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Dåvarande Länsstyrelsen i Malmöhus län beslutade 1994 att inrätta ett 
naturminne i Bara i syfte att skydda och bevara förekomsten av Bantistel i 
området runt den gamla banvallen. Behövliga åtgärder för drift och vård av 
området har sedan dess bekostats av Svedala kommun genom teknisk nämnd.  

 
Mot bakgrund av ett medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige den 13 
januari 2016, § 3, att uppdra åt teknisk nämnd att utreda huruvida det finns 
möjlighet att utöka området för naturminne och/eller omvandla det till 
naturreservat för att förbättra skyddet av Bantisteln. Efter ytterligare ett 
medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige den 14 december 2017, § 166, 
att komplettera uppdraget genom att utredningen även skulle inbegripa 
Dödisgropen.  
 

Teknisk nämnd har utrett närmare om att utöka området för naturminne 
och/eller omvandla det till naturreservat för att förbättra skyddet av Bantisteln. 
Förekomsten av bantistel har ökat sedan 1994. Teknisk nämnd ser inte en 
vinning i att skapa ett naturminne eller naturreservat då det är en kostsam 
åtgärd som riskerar att bli överflödig eftersom att bantistelspopulationen har en 
tendens att förflytta sig och bevisligen trivs i området utifrån rådande 
förhållande. Teknisk nämnd framlägger istället förslag till kommunfullmäktige att 
uppdra åt teknisk nämnd, att värna och sköta om ytorna där Bantisteln växer 
och dödisgropen enligt karta utifrån befintliga ekonomiska förutsättningar. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-18, § 171. 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-05-22, § 70. 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchefen, daterad 2018-05-21. 
Karta med föreslagna ytor. 
Uppgifter om bildande av naturminne 1994 

 

Yrkanden 
Johanna Ersborg (MP) yrkar att Svedala kommun inrättar ett naturreservat för 
bantisteln, som avser område som idag utgörs av naturminne samt område vid 
bantistel och dödisgrop samt däremellan liggande område vilka framgår av 
"Förslag gränsdragning bantistel" i handlingarna.  

 
Per-Olof Lindgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Johanna Ersborgs (MP) yrkande mot Per-Olof Lindgrens (L) 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 80  

Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Svedala kommun 
Dnr 2018-000165  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslaget till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Svedala kommun, att 
gälla från och med 1 oktober 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har tagit fram förslag på reviderade lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för Svedala kommun. Föreskrifterna, som varit ute på 
remiss hos kommunstyrelsen och teknisk nämnd, ska beslutas av 
kommunfullmäktige med stöd av 9 kap. 8 och 11–13 §§ miljöbalken samt 17, 
39–14 och 44 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för Svedala kommun, att gälla från och med 1 
oktober 2018.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-16, § 165. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-05-29. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-04-26, § 58. 
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter i Svedala kommun.  
      

      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
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§ 81  

Förslag till hyressättning av Aggarps Sporthall, 
anläggningar och föreningslokaler 
Dnr 2018-000164  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna justering av författning Hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- 
och fritidslokaler och - anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och 
andra (Ffs 2:13) med följande hyressättning för lokalerna och anläggningarna i 
Aggarps sporthall.  

 
Lokal                      Timpris 

Sporthall                  800 kr 

Allaktivitetshall         350 kr (4 timmar 1400 kr) 
Konferensrum          300 kr hel sal / 150 kr halv sal 
Kontorslokal             150 kr/m2/månad 
 
samt 
 
att avgifter och hyror gäller från och med 1 oktober 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till hyressättning av Aggarps 
Sporthall, anläggningar och föreningslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har 
även gett kultur och fritid i uppdrag att sammanställa en prislista för 
bokningsbara kultur- och fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra för publicering på Svedala kommuns webbplats.  

 
I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade 
kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att komplettera 
den prislista som ska publiceras på kommunens webbplats med analys utifrån 
täckningsbidrag vad gäller kostnader och intäkter från uthyrningarna.  

 
Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna justering av författning Hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- 
och fritidslokaler och - anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och 
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andra (Ffs 2:13) med följande hyressättning för lokalerna och anläggningarna i 
Aggarps sporthall.  
 

Lokal                      Timpris 

Sporthall                  800 kr 
Allaktivitetshall         350 kr (4 timmar 1400 kr) 

Konferensrum          300 kr/ 150 kr halv sal 
Kontorslokal             150 kr/m2/månad 

 

samt att avgifter och hyror gäller från och med 1 oktober 2018.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-18, § 162. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2018-05-31. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-05-16 § 42. 
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschefen, daterad 2018-05-04. 
Förslag på revidering av författningssamling 2:13 - Hyresavgifter för Svedala 
kommuns kultur- och fritidslokaler och -anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra 
 

Yrkanden 
Sverker Nordgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
följande förtydligande. Raden "Konferensrum 300 kr/ 150 kr halv sal" ändras till 
"Konferensrum 300 kr hel sal/ 150 kr halv sal". 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sverker 
Nordgrens (M) yrkande.  

 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
Ekonomienheten 
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§ 82  

Antagande av detaljplan för del av Svedala 306:34 
och Svedala 1:7, förskola, skola, idrott, del 2, 
Svedala kommun, Skåne län 
Dnr 2018-000223  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Svedala 306:34 och Svedala 1:7, förskola, skola, idrott, 
del 2, Svedala kommun, Skåne län.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav i december 2014 bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för ny 4-9 skola inom FSI-området samt 
tillkommande idrottshall. Kommunstyrelsen beslutade därefter, i maj 2015, att 
detaljplanen skulle omfatta skola, idrottshall och två nya fotbollsplaner, område 
för skolidrott samt parkering och trafikangöring. 

 
l Svedala kommuns översiktsplan 2010 pekas FSI-området ut som 
utbyggnadsområde för utbildning och idrottsanläggning. Granskning har 
medfört följande omarbetningar av granskningsförslaget: 

Plankarta med planbestämmelser kompletteras/revideras: 

• l områdets nordvästra hörn har planområdet förminskats, för att ej 
längre omfatta tidigare planlagda delar av fastigheten Svedala 1:7. 

• lllustrationskartan har uppdaterats efter ny plangräns. 

• Genomförandefrågorna i planbeskrivningen har förtydligats. 

• Grundkartan har uppdaterats. 

• Illustrationer i planbeskrivningen som visar principer för 
dagvattenhantering och gång- och cykeltrafik har uppdaterats. 

 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny granskning enligt 5 
kap 25 § PBL erfordras därför inte. 
 
Bygg- och miljönämnden har godkänt antagandehandlingarna och översänt 
dem till kommunfullmäktige för antagande.  
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Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta detaljplan för Svedala 306:34 och Svedala 1:7, förskola, skola, idrott, del 2, 
Svedala kommun, Skåne län.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 194. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-06-14, § 96. 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2018-05-31. 
Plankarta med bestämmelser 2018-05-31. 
lllustrationskarta 2018-05-31. 
Planbeskrivning 2018-05-31. 
Samrådsredogörelse 2018-03-08. 
Granskningsutlåtande 2018-05-31.  

      
      

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 83  

Exploateringsavtal för Värby 40:1 
Dnr 2018-000228  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna framlagt förslag till exploateringsavtal för Värby 40:1.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsingenjör framlägger förslag till exploateringsavtal för 
exploateringsprojektet Värby 40:1 söder om Malmövägen i Bara. 
Exploateringsavtalet reglerar kostnadsfördelningen mellan kommunen och 
exploatören i exploateringsprojektet. 

 
Kommunens planerade kostnader i exploateringsprojektet bereds i kommande 
investeringsbudget. 

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag till exploateringsavtal för Värby 40:1.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 195. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2018-08-15, 
§ 46. 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2018-08-14. 
Förslag till exploateringsavtal för Värby 40:1.  
      

      

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör 
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§ 84  

Antagande av detaljplan för del av Värby 40:1 m fl, 
Soläng i Bara, Svedala kommun, Skåne län 
Dnr 2018-000227  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta detaljplan för Värby 40:1 m fl, Soläng i Bara, Svedala kommun, Skåne 
län.  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Linda Allansson Wester (M) i kommunfullmäktiges 
handläggning av ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav i januari 2017 bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Värby 40:1 ”Soläng”. Syftet med planen 
är att pröva lämplighet för ny bebyggelse i form av 7 radhus samt 6 fristående 
villor. Bebyggelsen ska delvis spegla nuvarande byggnation med tätare 
bebyggelse längs Malmövägen och likt byggnationen längs Elnatorpsvägen 
övergå i större tomter och avslutas med en vinkelbyggd bostad med gårdsplan 
på södra delen. Avsikten är att återskapa en del av den gamla bymiljö, som 
funnits i denna del av orten. Detta styrs med planbestämmelser för utformning 
och gestaltning av bebyggelsen. 

 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Bygg- och miljönämnden 
har godkänt antagningshandlingarna och översänt dem till kommunfullmäktige 
för antagande. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta detaljplan för Värby 40:1  m fl, Soläng i Bara, Svedala kommun, Skåne län.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 196. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-06-14, § 97. 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2018-05-31. 
Plan- och illustrationskarta med bestämmelser 2018-05-31. 
Planbeskrivning 2018-05-31. 
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Samrådsredogörelse 2018-03-15. 
Granskningsutlåtande 2018-05-31.  
      

      

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 85  

Inriktningsbeslut om ytterligare 
kommunalrådspost 
Dnr 2018-000224  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bordlägga ärendet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 december 2015, § 303, att tillsätta en 
politisk grupp med fem ledamöter för att förbereda utvärdering av den politiska 
organisation som infördes den 1 januari 2015. Utvärderingsgruppen har tagit 
fram förslag till förändring av den politiska organisationen vilket 
kommunfullmäktige fastställde den 13 juni 2018, § 59. I samband med 
utvärderingsgruppens arbete väcktes frågan om tillsättande av ytterligare ett 
kommunalråd.    
 
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som fullgör ett 
förtroendeuppdrag inom kommunen på heltid eller betydande del av heltid ha 
benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som 
fullmäktige bestämmer. Enligt kommentarerna till kommunallagen är ett 
riktvärde för betydande del av heltid 40 procent. Ett kommunalråd kan väljas 
separat från övriga förtroendevalda och behöver inte ha ett annat politiskt 
uppdrag i kommunen.  

 
Idag utgörs den politiska representationen i Svedala kommunfullmäktige av tre 
s.k. block. Detta kan förändras efter valet till kommunfullmäktige den 9 
september 2018. Om den politiska representationen även efter valet kommer 
att bestå av tre block anser utvärderingsgruppen att kommunfullmäktige bör ges 
möjlighet att ta ställning till frågan om ytterligare kommunalråd. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att ta ställning till huruvida ytterligare ett 
kommunalråd med arbetstid motsvarande 50 procent av ett heltidsuppdrag ska 
utses vid nästa mandatperiod. Efter eventuellt inriktningsbeslut får 
kommunfullmäktige utreda frågan om formerna för ett eventuellt tillkommande 
kommunalråds uppdrag avseende närvarorätt, arvode, ersättare för 
kommunalrådet samt riktlinjer för uppdraget med mera. 
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Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige att ta 
ställning till huruvida ett eller flera tillkommande kommunalråd med arbetstid 
motsvarande högst 50 procent av heltidsuppdrag ska utses inför 
mandatperioden 2019–2022. Om kommunfullmäktige beslutar om tillkommande 
kommunalråd föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att frågan 
om finansiering av ett eventuellt ytterligare kommunalråd ska tillskjutas 
budgetberedningens arbete inför budgeten 2019 med flerårsplan 2020–2021, 
samt att formerna för eventuellt tillkommande kommunalråds uppdrag ska 
utredas och fastställas av kommunfullmäktige under hösten 2018.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 198.  
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2018-08-15.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Linda 
Allansson Westers (M) yrkande.  
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§ 86  

Svar på motion om beslutsprocessen i Svedala 
kommun 
Dnr 2017-000191  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

  
att motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2015-12-21,  
§ 303, om att tillsätta en politisk grupp för att bland annat förbereda utvärdering 
av den politiska organisationen, att en särskild utredning inte anses skälig.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om 
beslutsprocessen i Svedala kommun. I motionen framhåller motionären att 
kommunfullmäktige fattar för lite beslut på grund av att det har blivit för mycket 
delegering och att det är ett litet antal personer fattar dessa besluten. 
Motionären anför vidare att kommunfullmäktige är satt ut spel på grund av 
delegering.  

 
Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning varvid 
kanslisekretaren har utrett motionen och yttrat sig i tjänsteskrivelse daterad 30 
maj 2018. I tjänsteskrivelsen anför kanslisekreteraren i huvudsak att en 
utvärdering av den politiska organisationen gjorts av en av kommunstyrelsen 
särskilt utsedd grupp. Den politiska utvärderingsgruppens slutsats av 
utvärderingen var att nämndorganisationen fungerar bra och att den ansvars- 
och uppgiftsfördelning som beslutades 2014 i stora delar fungerar. 
Utvärderingsgruppen föreslog dock vissa förändringar vilka antogs av 
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 59. Kanslisekretaren anför även att det 
står fritt för varje ledamot eller tjänstgörande ersättare att lämna in en 
interpellation eller ställa en fråga i kommunfullmäktige till en ordförande i en 
nämnd för att på så sätt öka samtalet och dialogen i kommunfullmäktige. 
Reglerna kring interpellation och fråga finns i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2015-12-21, § 
303, om att tillsätta en politisk grupp för att bland annat förbereda utvärdering 
av den politiska organisationen, att en särskild utredning inte anses skälig.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-18, § 166. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 2018-05-30. 
Motion om beslutsprocessen i Svedala kommun.  
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§ 87  

Svar på motion om att sälja billigare mark till 
exploatörer som vill bygga hyresrätter 
Dnr 2016-000104  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tidigare utredning samt ny 
tjänsteskrivelse med information om de möjligheter som idag finns att erhålla 
statligt stöd vid byggande av bostäder med hyresrätt som upplåtelseform.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Björn Jönsson (S) har till kommunfullmäktige 
inkommit med motion om att sälja billigare mark till exploatörer som vill bygga 
hyresrätter.  

 
Motionen överlämnade till kommunstyrelsen för beredning varvid dåvarande 
exploateringschef tog fram förslag på motionssvar. Kommunstyrelsen beslutade 
den 25 april 2016, § 98, att återremittera motionen för ytterligare beredning. 
Ärendet har nu beretts av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
som beslutade att komplettera tidigare lämnat svar med en ny tjänsteskrivelse 
med information om de möjligheter som idag finns att erhålla statligt stöd vid 
byggande av bostäder med hyresrätt som upplåtelseform. Motionen föreslås 
med detta kompletterande svar att anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till tidigare utredning samt ny tjänsteskrivelse med 
information om de möjligheter som idag finns att erhålla statligt stöd vid 
byggande av bostäder med hyresrätt som upplåtelseform.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 201. 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2018-07-05. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2018-05-08, 
§ 37. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-04-25, § 98.  
Svar på motion om att sälja billigare mark till exploatörer som vill bygga 
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hyresrätter, daterad 2016-04-12. 
Motion om att sälja billigare mark till exploatörer som vill bygga hyresrätter.  
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§ 88  

Svar på motion om naturen i Svedala kommun 
Dnr 2018-000127  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att konstatera att ytterligare naturvårdsplan redan är gjord efter 1980-talet men 
att delvis bifalla motionen genom att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
under 2019 - om LONA-medel beviljas - inventera de i naturvårdsprogram 1999 
utpekade områdena genom kontakt med markägare och brukare,  
 
att till kommunstyrelsens budgetberedning överlämna frågan om 
medfinansiering av åtgärder som framkommit vid inventeringen för att bevara 
och utveckla naturvärden från 2020 och framåt, samt  

 
att till kommunstyrelsens budgetberedning överlämna bygg- och miljönämndens 
förslag om att avsätta en årlig pott med medel att användas för medfinansiering 
vid ansökan av statliga medel för att bevara och stärka natur- och 
rekreationsvärden i Svedala kommun.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Geir Hansen (S) har till kommunfullmäktige 
inkommit med motion om naturen i Svedala. Motionärerna yrkar att en liknande 
inventering som gjordes under 1980-talet till en Naturvårdsplan ska göras för att 
få kunskap om naturen i Svedala och för att utgöra kunskapsunderlag för 
framtiden.  

 
Motionen har överlämnats till bygg- och miljönämnden för beredning. 
Miljöinspektör har i tjänsteskrivelse redogjort för att ytterligare 
Naturvårdsprogram har tagits fram 1999 och 2008. Bygg och Miljö föreslår att 
inventering ska ske av de 117 områdena med höga naturvärden som pekades 
ut i naturvårdsplan 1999. Inventeringen bör i så fall ske genom kontakt med 
markägare och brukare, snarare än genom nya naturvärdesinventeringar med 
hjälp av konsult. LONA-medel (lokala naturvårdsanslag) kan sökas för detta. 
Efter eventuell genomförd inventering under 2019 kommer miljöinspektör ta 
fram förslag på åtgärder som ska genomföras från 2020 och framåt för att 
bevara och utveckla naturvärdena i de utpekade områdena. LONA-medel kan 
även sökas för detta, då krävs dock medfinansiering av kommunen.  
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Bygg- och miljönämnden har beslutat att söka medel till en tjänst om ytterligare 
15 % under 2019 med medfinansiering i form av arbetstid i befintlig tjänst. Om 
nämnden beviljas LONA-medel kommer dessa användas för att miljöinspektör 
genom kontakt med markägare och brukare ska informera om lämplig skötsel, 
samt utreda vilka åtgärdsbehov som kan finnas inom de utpekade områdena i 
naturvårdsprogrammet 1999. Bygg- och miljönämnden kommer att överväga att 
göra en ansökan om statliga medel för kommande år. För detta krävs dock att 
medel för medfinansiering avsätts särskilt av kommunfullmäktige i budget för 
2020. 

 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att 
ytterligare naturvårdsplan redan är gjord efter 1980-talet men att delvis bifalla 
motionen genom att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att under 2019 - om 
LONA-medel beviljas - inventera de i naturvårdsprogram 1999 utpekade 
områdena genom kontakt med markägare och brukare, att till 
kommunstyrelsens budgetberedning överlämna frågan om medfinansiering av 
åtgärder som framkommit vid inventeringen för att bevara och utveckla 
naturvärden från 2020 och framåt, samt att till kommunstyrelsens 
budgetberedning överlämna bygg- och miljönämndens förslag om att avsätta en 
årlig pott med medel att användas för medfinansiering vid ansökan av statliga 
medel för att bevara och stärka natur- och rekreationsvärden i Svedala 
kommun.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 202. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2018-08-23, § 115. 
Tjänsteskrivelse av miljöinspektör, daterad 2018-07-13. 
Motion om naturen i Svedala.  
      

      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Budgetberedningen (ekonomienheten) 
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§ 89  

Anmälan av motion om åtgärder för att hjälpa den 
biologiska mångfalden och öka möjligheterna  
Dnr 2018-000240  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om 
åtgärder för att hjälpa den biologiska mångfalden och öka möjligheterna.  

 
Motionären yrkar att kommunens olika verksamheter och bolag gemensamt ser 
över vilka ytor som lämpar sig för att främja biologisk mångfald, att de 
förvaltningar och bolag som ser möjlighet att främja biologisk mångfald på sina 
ytor ska ta fram planer för att successivt öka den biologiska mångfalden, att 
Svedala kommun ska ta fram en strategi och mer aktivt informera kommunens 
medborgare m.fl. om vilka ekosystemstjänster som privata trädgårdar och 
övriga ytor kan bidra med för att öka den biologiska mångfalden samt att 
arbetet ska påbörjas under 2019 och vara en del av kommunens arbete för en 
hållbar kommun.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om åtgärder för att hjälpa den biologiska mångfalden och öka 
möjligheterna, inkommen 2018-09-03.  
      

      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 90  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga rapporten till handlingarna.  

      

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, 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. 
SoL: Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller 
öppenvårdsinsats  
(220 dagar) samt kontaktperson (181 dagar). 

 
LSS: Tre ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller korttidsvistelse  
(297 dagar) samt två avlösning i hemmet (122 respektive 110 dagar). 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till 
handlingarna.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 204. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-06-12, § 68. 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, daterad 2018-04-25.  
Rapport över ej verkställda beslut enligt LSS, daterad 2018-04-25.  
      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 



 

 

37(39) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-09-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 91  

Valärenden 
Dnr 2018-000220  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja Hans Mårtenssons (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, samt 

 
att inte utse någon ledamot respektive ersättare till valberedningen, efter Sven 
Beckman (SD) och Ingrid Pedersen (SD), för återstoden av innevarande 
mandatperiod.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Hans Mårtensson (M) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran om 
avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

 
Vid sitt sammanträde den 13 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att valen 
av ledamot respektive ersättare i valberedningen, efter Sven Beckman (SD) och 
Ingrid Pedersen (SD), för tiden fram till den 15 oktober 2018, skulle kvarstå till 
nästa sammanträde.  
 
Då kommunfullmäktige inte har några ytterligare sammanträden denna 
mandatperiod föreslås kommunfullmäktige besluta att inte utse någon ledamot 
och ersättare till valberedningen för tiden fram till den 15 oktober 2018.  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, inkommen  
2018-08-06.  

      
      

Beslut skickas till 
Hans Mårtensson 
Länsstyrelsen Skåne (för kännedom) 
Troman 
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§ 92  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2018-000197  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande skrivelser inkommit.  

 
- Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2018, § 187, att ingå 

medfinansieringsavtal med Trafikverket för projektet utformning av 
stationsområdet i Svedala.  

 

- Protokoll över länsstyrelsens inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet med tillhörande missiv.  

 
- Undertecknat hyresavtal mellan Svedala kommun och SVEDAB 

rörande Aggarpsskolan.  

 
- Protokoll från Länsstyrelsen Skåne om ny ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 187. 
Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet, daterat 2018-06-07.  
Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten i Svedala kommun 
den 30 maj 2018. 
Hyresavtal Aggarpsskolan, Svedala 306:329. 
Protokoll från Länsstyrelsen Skåne om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige, daterad 2018-06-19.  
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§ 93  

Anmälan av motion om möbler till Solgården 
Dnr 2018-000246  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till socialnämnden för beredning.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
rörande möbler till Solgården. Motionären anför att de medel som disponeras 
av enhetschefen för Solgården enligt testamente bland annat har använts för 
målning och inköp av möbler till ett belopp om 124 580 kronor. Detta anser 
motionären ska bekostas av kommunen varför hon yrkar att dessa medel ska 
återbetalas till Solgården.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om möbler till Solgården, daterad 2018-09-11.  

      
      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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