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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 13 mars 2019 kl 19:00-19:20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Per Mattsson (M) och Jörgen Persson (SD) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-03-18 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 19-28 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Lars Nordberg  

 Justerare 

  

 Per Mattsson                                                                Jörgen Persson   
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-03-13 

Anslaget sätts upp 2019-03-19 Anslaget till och med 2019-04-11 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Hans Järvestam (M), 1: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) 
Sara Ripa (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) 
Leif Göthed (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Björn Jönsson (S) 
Jesper Sennertoft (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Jörgen Persson (V) 
Martin Gustafsson (MP) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Eva Borgelin (SD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Valentin Jovanovic (S), tjg ersättare för Heléne Hardenstedt (S) 
Geir Hansen (S), tjg ersättare för Ewa Bohlin (S) 
Per-Ola Valastig (MP), tjg ersättare för Daniel Forsberg (MP) 
Caroline Gullstrand (SD), tjg ersättare för Steen Salling (SD) 
Hans Bengtsson (SD), tjg ersättare för Kristina Fredlund (SD) 
Christoffer Andersson (SD), tjg ersättare för Tonny Rosefors (SD) 
Mats Bentmar (ÄS), tjg ersättare för Peter Henriksson (ÄS) 
 
 
 

Ersättare  

Jan Holmerup (M) 
Pontus Fogelberg (M) 
Camilla Nordén (C) 
Kristoffer Linné (L) 
Christer Åkesson (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) 
Göran Malmberg (S) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Morgan Pedersen (SD) 
Carin Falck (BP) 
Bo Becking (BP) 

 
 
 

 
 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

KD Kristdemokraterna ÄS Älska Svedala 



 

 

4(16) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 19 
Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 

§ 20 
Upphävande av Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun ....................... 6 

§ 21 
Revidering av Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets ................................................. 7 

§ 22 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut under 2018 ............................................................................................... 8 

§ 23 
Val till samordningsförbundet Nils ....................................................................... 9 

§ 24 
Övriga valärenden ............................................................................................. 11 

§ 25 
Anmälan av interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
tre svarsalternativ gällande folkomröstningen i Svedala kommun 2019 ............. 13 

§ 26 
Anmälan av interpellation till valnämndens ordförande om 
folkomröstningen ............................................................................................... 14 

§ 27 
Anmälan av motion om ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter 
etableringstid .................................................................................................... 15 

§ 28 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 16 
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§ 19  

Ändring av dagordningen 

Dnr 44138  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att tre nytillkomna ärenden "Anmälan av interpellation 
ställd till kommunstyrelsens ordförande om tre svarsalternativ gällande 
folkomröstningen i Svedala", "Anmälan av motion om ordinarie bostadsmarknad 
för nyanlända efter etableringstid" samt "Anmälan av interpellation ställd till 
valnämndens ordförande om folkomröstningen" behandlas som ärendena 7a, 
7b och 8.  
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Sammanträdesdatum: 2019-03-13  
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§ 20  

Upphävande av Taxa och regler för färdtjänst i 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000048  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun, som 
antogs/justerades senast av Svedala kommunfullmäktige 2015-10-14 § 137 
(Författningssamling 2:33)  

      

Sammanfattning av ärendet 
Från 1 februari 2019 överläts kommunens uppgifter enligt färdtjänst- och 
riksfärdtjänstlagen till Skånetrafiken och Region Skåne. Det är därmed Region 
Skånes regelverk som gäller. Mot denna bakgrund har socialnämnden beslutat 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Taxa och regler för färdtjänst i 
Svedala kommun (författningssamling 2:33).  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Taxa och 
regler för färdtjänst i Svedala kommun, som antogs/justerades senast av 
Svedala kommunfullmäktige 2015-10-14 § 137 (Författningssamling 2:33) 

 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-25, § 47. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-01-17, § 16. 
Författningssamling 2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 21  

Revidering av Tillämpningsregler till avgifter med 
mera för insatser avseende personer tillhörande 
LSS personkrets 

Dnr 2019-000049  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende 
personer tillhörande LSS personkrets (författningssamling 2:34) i enlighet med 
förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 februari 2019 tog Skånetrafiken och Region Skåne över kommunens 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. Det innebär att resor till och 
från daglig verksamhet inte längre är avgiftsfria varför författningssamlingen 
behöver revideras. Socialnämnden har med anledning av detta beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att revidera Tillämpningsregler till avgifter med mera 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets (författningssamling 
2:34) i enlighet med av socialnämnden framtaget förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende personer 
tillhörande LSS personkrets (författningssamling 2:34) i enlighet med förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-25, § 48. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-01-17, § 15. 
Förslag till ändring, författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 22  

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

Dnr 2018-000195  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna rapporteringen för tredje kvartalet 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (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 enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
föreligger får Vård och omsorg för kvartal 3 år 2018. Rapportering enligt 16 kap 
6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL föreligger för Vård och 
omsorg för kvartal 3 år 2018. 

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

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-25, § 49. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-01-17, § 14.  
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut  
enligt 4 kap 1 § SoL, 2018-10-26. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2018-
10-26.  

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 23  

Val till samordningsförbundet Nils 

Dnr 2019-000128  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till ledamot i förbundsstyrelsen från och med 2019-04-01 till och med 2023-
03-31 utse Gunilla Nordgren (M),  

 

att till ersättare i förbundsstyrelsen från och med 2019-04-01 till och med 2023-
03-31 utse Caroline Gullstrand (SD),  

 

samt 

 

att till revisor i samordningsförbundet från och med 2019-04-01 till och med 
2023-03-31 utse Siv Svahn Elgström (ÄS).   

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är tillsammans med Skurups kommun, Region Skåne, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen medlemmar i 
Samordningsförbundet Nils. Samordningsförbundets uppgift är att förbättra 
samverkan mellan medlemmarna så att personer som behöver stöd från mer än 
en myndighet får det. Samordningsförbundets verksamhet styrs av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt den av 
medlemmarna fastställda förbundsordningen. Enligt nämnda lag ska ledamöter 
och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommunfullmäktige  

 

Enligt förbundsordningen ska varje medlem utse en ledamot och en ersättare till 
styrelsen. Vidare ska Skurups kommun och Svedala kommun gemensamt utse 
en revisor.  

 

Ordföranden ska enligt förbundsordningen vara någon av Skurups eller Svedala 
kommuns styrelseledamöter. Enligt samordnaren på förbundet äger styrelsen 
själv att utse ordförande.  
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Kommunfullmäktige har således att förrätta val av ledamot och ersättare i 
styrelsen samt lekmannarevisor.  

 

Gunilla Nordgren (M) redogör för Samordningsförbundet Nils och dess 
verksamhet.  

      

      

      

Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Nils 
Skurups kommun 
Kommunrevisionen 
Gunilla Nordgren 
Caroline Gullstrand 
Siv Svahn Elgström 
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§ 24  

Övriga valärenden 

Dnr 2019-000095  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att utse Christian Boy (ÄS) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, efter  
Johan Strömberg (ÄS), för tiden fram till och med den 31 december 2022, 

 

att för tiden fram till och med den 31 december 2019 utse  
Christina Forsberg (MP) till nämndeman vid Ystads tingsrätt,  

 

att bevilja Daniel Möllers (SD) avsägelse, 

 

att val av ledamot i Svedala kommuns revision, efter Daniel Möller (SD), för 
mandatperioden 2019–2022, kvarstår till nästa sammanträde, samt 

 

att val av ordförande i Svedala kommuns revision för mandatperioden  
2019–2022 kvarstår till nästa sammanträde.  

 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 23 januari 2019, § 7, och den 13 
februari 2019, § 16, 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.  

 

Daniel Möller (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med avsägelse av 
uppdraget som ledamot och ordförande i kommunrevisionen.  

 

Kommunfullmäktige har således att förrätta dessa val.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i kommunrevisionen, 
inkommen 2019-03-08.  

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunrevisionen 
Ystads tingsrätt (med kontaktuppgifter till Christina Forsberg) 
Christian Boy 
Christina Forsberg 
Daniel Möller 
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§ 25  

Anmälan av interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande om tre 
svarsalternativ gällande folkomröstningen i 
Svedala kommun 2019 

Dnr 2019-000127  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson (ÄS) har inkommit med interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen rör kommunfullmäktiges beslut 
om tre svarsalternativ i folkomröstningen den 26 maj 2019.  

Handlingar i ärendet 
Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om tre svarsalternativ 
gällande folkomröstningen i Svedala kommun 2019, inkommen 2019-03-11.  

      

      

Beslut skickas till 
Linda Allansson Wester (med interpellationen) 
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§ 26  

Anmälan av interpellation till valnämndens 
ordförande om folkomröstningen  

Dnr 2019-000143  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar (ÄS) inkommer med interpellation ställd till valnämndens 
ordförande. Interpellationen rör kommunfullmäktiges beslut i frågan om 
folkomröstning. 

  

Handlingar i ärendet 
Interpellation ställd till valnämndens ordförande om folkomröstningen i Svedala 
kommun 2019, inkommen 2019-03-13.  

      

      

Beslut skickas till 
Ulf Lennerling (med interpellationen) 
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§ 27  

Anmälan av motion om ordinarie bostadsmarknad 
för nyanlända efter etableringstid 

Dnr 2019-000138  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Johnsson och Peter Frost Jensen, Sverigedemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med motion om ordinarie bostadsmarknad för 
nyanlända efter etableringstid.  

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

− att kommunstyrelsen ger Arbete och integration i uppdrag att säga upp 
hyreskontrakt när den tvååriga etableringstiden tar slut för de nyanlända 
som tilldelats ett boende i Svedala kommun, samt 

 

− att ge Arbete och integration i uppdrag att upprätta ett krav om att 
kommunanvisade nyanlända som fått boende enligt lagen om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska söka 
bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden 
upphört.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om ordinarie bostadsmarknad för nyanlända, inkommen 2019-03-12.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef Arbete och integration 
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§ 28  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000096  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har inkommit beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny 
ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgången ledamot från 
Sverigedemokraterna. 

  

Handlingar i ärendet 
Beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Skåne, 
daterat 2019-02-14.  

      

      

 

 


