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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 13 februari 2019 kl 19:00-19:25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Ingegerd Eriksson och Caroline Gullstrand 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-02-15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 9-18 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Lars Nordberg  

 Justerare 

  

 Ingegerd Eriksson                                                  Caroline Gullstrand  
  

 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-13 

Anslaget sätts upp 2019-02-19 Anslaget till och med 2019-03-14 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Per Mattsson (M) 
Erik Stoy (M) 
Karin Mårtensson (M) 
Dan Nilsson (M) 
Sverker Nordgren (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Linn Rydberg (L) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Leif Göthed (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Björn Jönsson (S) 
Jesper Sennertoft (S) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Jörgen Persson (V) 
Martin Gustafsson (MP) 
Daniel Forsberg (MP) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Camilla Nordén (C), tjg ersättare för Sara Ripa (C) 
Kristoffer Linné (L), tjg ersättare för Per Olof Lindgren (L) 
Elin Westerberg (S), tjg ersättare för Heléne Hardenstedt (S) 
Caroline Gullstrand (SD), tjg ersättare för Jörgen Persson (SD) 
Hans Bengtsson (SD), tjg ersättare för vakant ledamotsplats (SD) 
Peter Andrén (SD), tjg ersättare för Kristina Fredlund (SD) 
Mats Bentmar (ÄS), tjg ersättare för Peter Henriksson (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Erika Jepsson (M) 
Göran Jepsson (M) 
Anne Jönsson (M) 
James Perlman (M) 
Pontus Fogelberg (M) 
Christer Åkesson (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Björn Wennerlund (KD) 
Geir Hansen (S) 
Göran Malmberg (S) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Christoffer Andersson (SD) 
Carin Falck (BP) 
Bo Becking (BP) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Teresa Fridell, kanslichef 
Tim Kalisnik, IT-tekniker 
Magnus Olsson, IT-koordinator 
 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS  Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 9  

Ändring av dagordningen 

Dnr 43788  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Anmälan av motion om att 
begränsa pyrotekniska varor (fyrverkerier)" läggs till som ärende 9 på 
föredragningslistan.  
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§ 10  

Ny finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

Dnr 2018-000360  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne.    

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 7 december 2018 om ett 
förslag på ny finansieringsmodell. Modellen innebär att alla kommunerna 
betalar samma avgift per invånare (21,25 kr/invånare 2019) med uppräkning 
utifrån årligt prisindex för kommunal verksamhet. 

 

Förbundets nuvarande modell innebär att kommunen betalar 0,4 promille av 
skatteintäkter och statsbidrag i bidrag till kommunförbundet (437,5 tkr år 2018). 
Då kommunens skatteintäkter utvecklas med antal invånare blir förändringen 
ganska marginell för Svedala kommuns del. 
 

Eftersom den nya modellen baseras endast på ett nyckeltal, antal invånare, blir 
avgiften oberoende av konjunkturen. Om kommunens skatteintäkter 
ökar/minskar till följd av konjunkturutvecklingen påverkas inte avgiften. Behöver 
kommunens verksamheter spara med anledning av konjunkturutvecklingen bör 
kommunens ombud dock väcka frågan om besparingar även i förbundet.    

 

Den nya modellen föreslås införas från och med budgetåret 2020. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne. Vid kommunstyrelsens beredning av ärenden 
beslutade kommunstyrelsen för egen del att uppdra åt förvaltningen att beakta 
konsekvenserna av en ny finansieringsmodell i budgeten för 
kommunfullmäktige från och med budgetår 2020.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 24. 
Information och förtydligande från Kommunförbundet Skåne, inkommen 2019-
01-18.  
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2019-01-11.  
Missiv till Skånes kommuner från Kommunförbundet Skåne daterat 2018-12-19. 
Förslag till ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne.  

      

      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Kommunförbundet Skåne 
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§ 11  

Revidering av regler för partistöd samt 
partiföreträdararvode 

Dnr 2019-000010  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderade regler för partistöd samt partiföreträdararvode, att gälla från 
och med 1 mars 2019.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. I Svedala kommun ges partistöd i form av grund- och mandatstöd 
samt som partiföreträdararvode.  

 

Enligt gällande regler för partiföreträdararvode ges sådant till alla partier som är 
representerade i kommunfullmäktige förutom de partier som innehar 
ordförande- och andre vice ordförandeposten i kommunstyrelsen, det vill säga 
till de partier som under förra mandatperioden innehade kommunalråds- och 
oppositionsrådsposterna.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2018, § 120, att införa en ny 
modell för fördelning och tillsättande av oppositionsråd. Detta innebär att det i 
Svedala kommun numera finns ett kommunalråd och två oppositionsråd från tre 
av de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund 
har kanslienheten tagit fram förslag på reviderade regler för partistöd och 
partiföreträdararvode, i vilka föreslås att partiföreträdararvode inte ska utgå till 
de partier som innehar kommunalråds- och oppositionsrådsposter. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta reviderade regler för partistöd samt partiföreträdararvode, att gälla från och 
med 1 mars 2019.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 25. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-01-14. 
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Förslag till reviderade regler för partistöd och partiföreträdararvode. 
Begäran om översyn av reglerna för partistöd samt partiföreträdararvode, 
inkommen 2019-01-09.  

      

      

Beslut skickas till 
Författningssamlingen 
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§ 12  

Partistöd för 2019 

Dnr 2019-000024  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för 2019 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala: 

 

143 100 kronor till Sverigedemokraterna 

124 700 kronor till Moderaterna 

106 300 kronor till Socialdemokraterna 

41 900 kronor till Centerpartiet 

41 900 kronor till Älska Svedala 

41 900 kronor till Barapartiet 

41 900 kronor till Liberalerna 

41 900 kronor till Miljöpartiet de gröna 

32 700 kronor till Kristdemokraterna 

32 700 kronor till Vänsterpartiet 

 

samt 

  

att påminna de politiska partier som fick partistöd för 2018 att senast 30 juni 
2019 lämna redovisning för hur partistödet använts under 2018 enligt det som 
anges i Regler för partistöd samt partiföreträdararvode (Svedala kommuns 
författningssamling 5:01).  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska enligt 
av fullmäktige antagna regler utbetalas senast den 31 mars varje år efter beslut 
av fullmäktige. 
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Enligt 5 § regler om partistöd samt partiföreträdararvode ska en mottagare av 
partistöd senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig redovisning med 
granskningsintyg som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen (nu 4 kap. 29 § 
kommunallagen). Om sådan redovisning inte lämnats in ska partistöd för 
nästkommande år inte utbetalas. Samtliga av de partier som erhöll partistöd för 
2018 har inkommit med redovisning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd 
enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 26. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-01-14. 
Redovisning av partistöd 2017, Moderaterna (KS 2018-41).  
Redovisning av partistöd 2017, Sverigedemokraterna (KS 2018-41). 
Redovisning av partistöd 2017, Liberalerna (KS 2018-41). 
Redovisning av partistöd 2017, Barapartiet (KS 2018-41).  
Redovisning av partistöd 2017, Miljöpartiet (KS 2018-41).  
Redovisning av partistöd 2017, Vänsterpartiet (KS 2018-41). 
Redovisning av partistöd 2017, Centerpartiet (KS 2018-41). 
Redovisning av partistöd 2017, Socialdemokraterna (KS 2018-41).  

      

      

Beslut skickas till 
Samtliga lokala partiorganisationer för partier representerade i 
kommunfullmäktige 
Ekonomienheten (för utbetalning) 

 



 

 

12(18) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13  

Rapport om pensionsförvaltning december 2018 

Dnr 2018-000002  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att ha tagit del av informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger redovisning av pensionsförvaltningen för december månad 2018. 

 

Årets sista redovisning av pensionsförvaltningen har beretts av 
kommunstyrelsen som överlämnat redovisningen till kommunfullmäktige för 
kännedom.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 29. 
Rapport om pensionsförvaltning för december månad 2018, daterad 2019-01-
14.  

      

      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 14  

Rättelse av sammanträdesdag för 
kommunfullmäktige i december 2019 

Dnr 2018-000255  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanträdesdag för kommunfullmäktige i december månad ändras från 12 
december till onsdag 11 december 2019.  

      

Sammanfattning av ärendet 
När kommunfullmäktige den 17 oktober 2018, § 98, fattade beslut om sina 
mötesdatum 2019 fanns det ett skrivfel i handlingarna rörande decembermötet. 
Den 12 december är en torsdag. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar är 
på onsdagar och kanslienheten föreslår därför att sammanträdesdag för 
kommunfullmäktige ändras från den 12 december till den 11 december 2019.  

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kanslienhetens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 27. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-17, § 98.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunala sammanträdeskalendern 
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§ 15  

Svar på motion om möbler till Solgården 

Dnr 2018-000246  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen med hänvisning till att medlen använts i enlighet med 
testamentet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (SD) föreslår i en motion att de medel enligt testamente som 
bland annat har använts för målning och inköp av möbler till ett belopp om 124 
580 kronor ska återbetalas till Solgården. Motionären anser att inköpen ska 
betalas av kommunen. 

 

Motionen har beretts av socialnämnden varvid budgetekonom samt controller 
från vård och omsorg yttrat sig. Av yttrandena framgår att de medel som 
Solgården har att förfoga över efter Emilia Perssons donation hittills har 
använts för inköp av möbler och en elcykel. Vidare framgår att den målning som 
gjorts rör fondväggar och annan uppfräschning som går utöver den standard 
som erbjuds av kommunen. Mot bakgrund av yttrandena har socialnämnden 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till att medlen använts i enlighet med testamentet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-28, § 28. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-12-06, § 11. 
Yttrande över användning av medel från Emilia Perssons stiftelse, daterat 
2018-04-24. 
Motion om möbler till Solgården, daterad 2018-09-11.  
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Yrkanden 
Ingrid Pedersen (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen.  

 

Per Mattsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen med 
hänvisning till att medlen använts i enlighet med testamentet.  

 

Beslutsgång 
 Ordföranden ställer Ingrid Pedersens (SD) yrkande om bifall till motionen mot 
Per Mattssons (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Mattssons (M) 
yrkande, det vill säga att avslå motionen.  

 

Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ingrid 
Pedersens (SD) yrkande röstar nej.  

 

Med 30 ja-röster, 2 nej-röster och 12 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att avslå motionen. Omröstningen framgår av i voteringsbilaga 
tillhörande detta protokoll. 

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 16  

Valärenden 

Dnr 2019-000057  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden, efter Johan Strömberg (ÄS), 
kvarstår till nästa sammanträde, samt  

 

att utseende av nämndeman vid Ystads tingsrätt för tiden fram till och med den 
31 december 2019 kvarstår till nästa sammanträde.  

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2019 beslutade 
fullmäktige att val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden, efter Johan 
Strömberg (ÄS), samt utseende av nämndeman till Ystads tingsrätt, efter Patrik 
Ryds (MP) avsägelse, skulle kvarstå till nästa sammanträde.  

 

Kommunfullmäktige har således att förrätta dessa val.  

 

Mats Bentmar (ÄS) uppger att Älska Svedala ännu inte har något förslag på 
ersättare till kultur- och fritidsnämnden.  

 

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), uppger att Miljöpartiet ännu 
inte har något förslag på förtroendevald att utse till nämndeman vid Ystads 
tingsrätt.  

      

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ystads tingsrätt 
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§ 17  

Anmälan av motion om att begränsa pyrotekniska 
varor (fyrverkeri) 

Dnr 2019-000086  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
till kommunfullmäktige inkommit med motion om att begränsa pyrotekniska 
varor (fyrverkerier).  

 

Motionärerna anför att användandet av fyrverkerier har stor inverkan på djur 
och människor. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen eller lämplig nämnd i uppdrag att ändra de lokala 
ordningsföreskrifterna så att det inte tillåts några undantag för pyrotekniska 
varor samt att utreda hur kommunen kan kampanja för att minska 
användningen av pyrotekniska varor.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om att begränsa pyrotekniska varor (fyrverkerier), inkommen 2019-02-
12.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

 

18(18) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2019-000058  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har till kommunfullmäktige inkommit protokoll efter förnyad 
rösträkning av partiet Älska Svedala.  
 

Länsstyrelsen har vidare i skrivelse meddelat att utseende av ny ledamot för 
Sverigedemokraterna kommer att ske den 12 februari 2019.  

Handlingar i ärendet 
Information från Länsstyrelsen Skåne om förnyad räkning av partiet Älska 
Svedala, inkommen 2019-02-01.  
Information från Länsstyrelsen Skåne om tidpunkt för utseende av ny ledamot i 
kommunfullmäktige.  
Information från Länsstyrelsen Skåne om förnyad räkning av partiet Älska 
Svedalas röster, inkommen 2019-02-13. 
Protokoll om slutlig rösträkning och mandatfördelning av Länsstyrelsen Skåne, 
inkommen 2019-02-13 (KS 2018-266).  

      

      

 
 

 


