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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M), §§ 29, 30 (del av) -44 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande, §§ 29, 30 (del av) -44 
Per Mattsson (M), §§ 29, 30 (del av) -44 
Erik Stoy (M),  
Dan Nilsson (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C), §§ 29, 30 (del av) -44 
Ingegerd Eriksson (C) 
Per Olof Lindgren (L), §§ 29, 30 (del av) -44 
Linn Rydberg (L) 
Birgitta Delring (BP), §§ 29, 30 (del av) -44 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S), §§ 29, 30 (del av) -44 
Hellen Boij-Ljungdell (S), §§ 29, 30 (del av) -44 
Leif Göthed (S), §§ 29, 30 (del av) -44 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Björn Jönsson (S), §§ 29, 30 (del av) -44 
Heléne Hardenstedt (S) 
Jesper Sennertoft (S), §§ 29, 30 (del av) -44 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S), §§ 29, 30 (del av) -44 
Jörgen Persson (V) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD), §§ 29, 30 (del av) -44 
Tobias Ström (SD), §§ 29, 30 (del av) -44 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (SD), §§ 29, 30 (del av) -44 
Tommy Rosenberg (SD) 
Eva Borgelin (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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Tjänstgörande ersättare 

Erika Jepsson (M) för Karin Mårtensson (M) 
Jan Holmerup (M) för Sverker Nordgren (M) 
Göran Jepsson (M) för Gunilla Nordgren, §§ 29, 30 (del av) -44 
Anne Jönsson (M) för Linda Allansson Wester, § 30 (del av) 
James Perlman (M) för Hans Järvestam (M), § 30 (del av) 
Pontus Fogelberg (M) för Per Mattsson (M), § 30 (del av) 
Camilla Nordén (C) för Sara Ripa (C), § 30 (del av) 
Kristoffer Linné (L) för Per Olof Lindgren (L), § 30 (del av) 
Carin Falck (BP) för Jonathan Wetterström (BP) 
Valentin Jovanovic (S) för Ambjörn Hardenstedt (S), § 30 (del av) 
Geir Hansen (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S), § 30 (del av) 
Göran Malmberg (S) för Leif Göthed (S), § 30 (del av) 
Per-Ola Valastig (MP) för Martin Gustafsson (MP) 
Therese Wallin (MP) för Daniel Forsberg (MP), §§ 29, 30 (del av) -44 
Caroline Gullstrand (SD) för Kristina Fredlund (SD) 
Christoffer Andersson (SD) för Ronny Johnsson (SD), § 30 (del av) 
Morgan Pedersen (SD) för Tobias Ström (SD), § 30 (del av) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare  

Anne Jönsson (M), §§ 29, 30 (del av)-44 
James Perlman (M), §§ 29, 30 (del av)-44 
Pontus Fogelberg (M), §§ 29, 30 (del av)-44 
Camilla Nordén (C), §§ 29, 30 (del av)-44 
Kristoffer Linné (L), §§ 29, 30 (del av)-44 
Christer Åkesson (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Elin Westerberg (S) 
Valentin Jovanovic (S), §§ 29, 30 (del av)-44 
Geir Hansen (S), §§ 29, 30 (del av)-44 
Göran Malmberg (S), §§ 29, 30 (del av)-44 
Janet Vibeke (V) 
Christoffer Andersson (SD), §§ 29, 30 (del av)-44 
Morgan Pedersen (SD), §§ 29, 30 (del av)-38 
Bo Becking (BP) 

 

 



 

 

4(32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

 

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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§ 29  

Ändring av dagordningen 
Dnr 44487  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ett nytillkommet ärende "Anmälan av motion om 
parkeringsnorm" behandlas som ärende 13.  
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§ 30  

Årsredovisning med bokslut 2018, Svedala 
kommun 
Dnr 2019-000064  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna årsredovisningen för 2018,  

 
att bevilja nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ 
ansvarsfrihet,  

 
att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet, samt  

 
att, med beaktande av kommunstyrelsens yttrande den 10 april 2019, inte rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen.  

 

Jäv 
 På grund av jäv deltar inte Linda Allansson Wester (M), Hans Järvestam (M), 
Per Mattsson (M), Göran Jepsson (M), Sara Ripa (C), Per Olof Lindgren (L), 
Birgitta Delring (BP), Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S),  
Leif Göthed (S), Björn Jönsson (S), Jesper Sennertoft (S), Torbjörn Sköld (S), 
Therese Wallin (MP), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD) och  
Ingrid Pedersen (SD) i beslutet i den del som avser beviljande av ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen samt beslut om riktande av anmärkning mot 
kommunstyrelsen.  
    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2018. 
Miljömålsredovisning återfinns i bilaga 1 till detta ärende. 
 
Årets totala budgetavvikelse är positiv, 8,7 miljoner kronor. Verksamheternas 
avvikelse ligger dock på ett minus, 11,7 miljoner kronor, vilket är en försämring 
jämfört med tidigare år. Avvikelsen är därmed drygt 1 procent av det totala 
kommunbidraget 2018. Finansförvaltningens relativt stora överskott, +20,4 
miljoner kronor, beror i huvudsak på realisationsvinster i samband med 
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tomtförsäljningarna, ej använd finansiell reserv tack vare låga räntor på lånen 
samt en del avsättningar som inte blivit utnyttjade. 
 

Kommunstyrelsen har berett ärendet och beslutat att överlämna 
årsredovisningen till kommunrevisionen.  
 
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
Kommunrevisionen tillstyrker även att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisning för 2018.  
 

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen riktat särskild kritik mot Svedala 
kommun för att kommunen inte har bokfört medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket rörande Projekt stationsområdet i Svedala. Med anledning av detta 
har kommunfullmäktiges ordförande begärt ett särskilt yttrande av 
kommunstyrelsen. Med beaktande av det som framkommer i yttrandet 
rekommenderar kommunfullmäktiges presidium att kommunfullmäktige inte ska 
rikta anmärkning mot kommunstyrelsen.  
 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning i revisionsberättelsen för 2018, 
daterad 2019-04-10.  
Revisionsberättelse för år 2018, Svedala kommun.  
Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25, § 60. 
Årsredovisning 2018 för Svedala kommun, uppdaterad inför 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
Bilaga 1 miljömålsredovisning. 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2019-03-20.  
Revisorernas redogörelse för år 2018.  
Granskningsrapport för år 2018, Bostads AB Svedalahem.  
Granskningsrapport för år 2018, Svedala Exploaterings AB.  
Granskningsrapport av Bostads AB Svedalahems och Svedala Exploatering 
AB:s fastighetsunderhåll.  

     
     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 31  

Omfördelning investeringsbudget 2019 för VA-
enheten 
Dnr 2019-000115  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna omfördelning av investeringsbudgeten för VA-enheten enligt 
bilaga.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har inkommit med en begäran om omfördelning av 
investeringsbudget 2019 för VA-enheten. Skälen till begäran är nya 
kostnadsberäkningar och tidplaner. Omfördelningen innebär totalt sett inte 
någon utökning av den sedan tidigare beslutade investeringsbudgeten för VA-
enheten och har därmed inga effekter på det sedan tidigare annonserade 
behovet av taxehöjningar för kommande år.  
 
Investeringsbudgeten 2019 för VA-enheten beräknas totalt till 51,7 miljoner 
kronor efter föreslagna omfördelningar men innan tillägg för det sedan tidigare 
äskade behovet av omföringar från 2018 års investeringsbudget på 13,7 
miljoner kronor. Då den beslutade investeringsbudgeten 2019 är 55,2 miljoner 
kronor innebär de föreslagna omprioriteringarna en minskning av 
investeringsbudgeten med 3,5 miljoner kronor. 
 

Förändringarna i investeringsbudgeten är en kombination av utökade anslag för 
en del projekt och minskade anslag för en del projekt. Prognosen är att 
kostnaderna för främst projekten Bara backar, VA-ledningar i Kyrkogatan och 
dagvattenmagasin i Sveagatan bedöms öka mest. En del projekt kommer dock 
att behöva skjutas på framtiden och därmed kommer investeringsbudgeten för 
dessa projekt att minska. Orsaken till behovet av framskjutning är att det 
saknas personella resurser att genomföra projekten. Budget 2020 kommer 
därför att behöva ses över för att korrigera personella resurser mot antalet 
investeringsprojekt som avses genomföras.  

 
Ekonomienheten har inget att erinra på förslaget från tekniska nämnden.  
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
omfördelning av investeringsbudgeten för VA-enheten enligt bilaga. Vid sin 
behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för egen del att ge 
kommunstyrelsens budgetutskott i uppdrag att utreda eventuella villkor 
(riktlinjer/principer) och konsekvenser av att ge en nämnd delegation på att 
inom beslutad investeringsbudget att själv kunna vid behov göra 
omprioriteringar.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25, § 62.  
Tjänsteskrivelse av controller för teknisk nämnd, daterad 2019-03-12.  
Bilaga - Förslag till ombudgetering mellan VA-enhetens investeringsprojekt i 
investeringsbudgeten för 2019.   
Protokollsutdrag teknisk nämnd, 2019-02-27, § 24.  
Tjänsteskrivelse av t.f. va-chef, daterad 2019-02-11.  

     
     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Ekonomienheten 
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§ 32  

Exploateringsprogram 2019-2023 för Svedala 
kommun 
Dnr 2019-000126  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna framlagt förslag till Exploateringsprogram för Svedala kommun 
gällande perioden 2019-2023.  
 

Reservationer 
Samtliga ledamöter tillhörande Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 
för Ronny Johnssons (SD) yrkande. Samtliga ledamöter tillhörande Miljöpartiet 
reserverar sig till förmån för Therése Wallins (MP) yrkande.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Strategisk planeringsenhet har arbetat med att ta fram ett nytt 
exploateringsprogram för bostäder och industri för perioden 2019-2023. 
Exploateringsprogrammet beskriver pågående och kommande 
exploateringsprojekt i Svedala kommun och innehåller tabeller över förväntad 
utbyggnadstakt inom perioden. 
 

Innehållet i exploateringsprogrammet kommer användas som underlag för den 
befolkningsprognos som görs årligen. Kommunens bostadspolitiska mål ska 
uppdateras under mandatperioden.   

 
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens plan och exploateringsutskott har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna framlagt förslag till Exploateringsprogram för Svedala kommun 
gällande perioden 2019-2023.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25, § 68. 
Protokollsutdrag plan- och exploateringsutskottet 2019-03-07, § 6. 
Förslag till Exploateringsprogram 2019-2023. 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnaren, daterad 2019-03-01.  
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Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
exploateringsprogram med den ändringen att de delar som rör Yddingestrand 
stryks.  
 

Therése Wallin (MP) yrkar att utbyggnadsområdena Bara Söder, Delstorp och 
Yddinge 3:3 stryks ur exploateringsprogrammet.  
 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar bifall till Ronny Johnssons (SD) och Therése Wallins 
(MP) yrkanden.  

 

Beslutsgång 
 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut att anta framlagt 
förslag till exploateringsprogram mot Ronny Johnssons (SD) och Therése 
Wallins (MP) med fleras yrkande att de delar som rör Yddingestrand stryks och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

 

Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ronny 
Johnssons (SD) och Therése Wallins (MP) ändringsyrkande röstar nej.  

 
Med 28 ja-röster och 17 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Hans Järvestam (M),  
Per Mattsson (M), Erik Stoy (M), Erika Jepsson (M), Dan Nilsson (M), Jan 
Holmerup (M), Ulf Lennerling (M), Göran Jepsson (M), Ewa Lennerling (M), 
Sara Ripa (C), Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L), 
Carin Falck (BP), Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes (KD),  
Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Leif Göthed (S),  
Lise-Lott Gsaxner (S), Björn Jönsson (S), Heléne Hardenstedt (S),  
Jesper Sennertoft (S), Ewa Bohlin (S), Torbjörn Sköld (S), Jörgen Persson (V) 
och Lars Nordberg (M).  
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NEJ-röster avgavs av Per-Ola Valastig (MP), Therése Wallin (MP),  
Peter Frost Jensen (SD), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD),  
Henrik Corneliussen (SD), Magnus Lilja (SD), Steen Salling (SD),  
Jörgen Persson (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Pedersen (SD),  
Tommy Rosenberg (SD), Eva Borgelin (SD), Caroline Gullstrand (SD),  
Tonny Rosefors (SD), Peter Henriksson (ÄS) och Mats Bentmar (ÄS).  

 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut att anta 
framlagt förslag till exploateringsprogram mot Therése Wallins (MP) med fleras 
yrkande att utbyggnadsområdena Bara Söder och Delstorp stryks ur 
exploateringsprogrammet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Therése 
Wallins (MP) med fleras ändringsyrkande röstar nej.  
 
Med 41 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Hans Järvestam (M),  
Per Mattsson (M), Erik Stoy (M), Erika Jepsson (M), Dan Nilsson (M),  
Jan Holmerup (M), Ulf Lennerling (M), Göran Jepsson (M), Ewa Lennerling (M), 
Sara Ripa (C), Ingegerd Eriksson (C), Per Olof Lindgren (L), Linn Rydberg (L), 
Carin Falck (BP), Birgitta Delring (BP), Stefan Sarmes (KD),  
Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Leif Göthed (S),  
Lise-Lott Gsaxner (S), Björn Jönsson (S), Heléne Hardenstedt (S),  
Jesper Sennertoft (S), Ewa Bohlin (S), Torbjörn Sköld (S), Jörgen Persson (V), 
Peter Frost Jensen (SD), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD),  
Henrik Corneliussen (SD), Magnus Lilja (SD), Steen Salling (SD),  
Jörgen Persson (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Pedersen (SD),  
Tommy Rosenberg (SD), Eva Borgelin (SD), Caroline Gullstrand (SD),  
Tonny Rosefors (SD) och Lars Nordberg (M).  

 
NEJ-röster avgavs av Per-Ola Valastig (MP), Therése Wallin (MP), Peter 
Henriksson (ÄS) och Mats Bentmar (ÄS).     

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Teknisk chef 
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§ 33  

Rättelse av beslut rörande projektet heltid som 
norm 
Dnr 2017-000204  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ändra tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 2018-11-28 § 118 (sid 12) 
avseende kommunbidrag till socialnämnden för att förtydliga att 1 000 tkr 
används till projektet Heltid som norm och 2 000 tkr till projekt Holmagården.  

     

Sammanfattning av ärendet 
En projektorganisation för heltid som norm etablerades 2017 med 
kommunstyrelsen som projektägare, kommunledningsgruppen som styrgrupp 
samt med en projektledare från HR som är sammankallande till tre 
arbetsgrupper: 1) Utbildning, 2) Vård och omsorg och 3) Serviceenheten. För 
att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt kommer heltid som norm 
successivt att införas.  
 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2019 med 
flerårsplan 2020-2021 var beslutet om villkorade medel till socialnämnden 
felaktigt rörande de medel som ska utgå till projektet Heltid som norm 
respektive projekt Holmagården. Kommunfullmäktige behöver av denna 
anledning rätta beslutet.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra tidigare fattat 
beslut i kommunfullmäktige 2018-11-28 § 118 (sid 12) avseende kommunbidrag 
till socialnämnden för att förtydliga att 1 000 tkr används till projektet Heltid som 
norm och 2 000 tkr till projekt Holmagården.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25, § 69.  
Tjänsteskrivelse av socialchefen, daterad 2019-03-20. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28, § 118.  
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Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 34  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2019 
Dnr 2019-000060  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

    

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 
 

att inte avskriva de motioner som ej avgjorts inom den ettåriga 
beredningsfristen.  
     

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. Vidare anges i Svedala 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33, att kommunstyrelsen en gång om året 
ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
 

Den 12 mars 2019 finns 19 motioner som bereds inom kommunförvaltningen. 
För nio av dessa har den ettåriga beredningsfristen överskridits. De nio 
motionerna finns med som handlingar i ärendet.  

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt att 
inte avskriva de motioner som ej avgjorts inom den ettåriga beredningsfristen.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25, § 85. 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 2019-03-12.  
Lista över ej avgjorda motioner den 12 mars 2019. 
Motion om att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang. 
Motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm. 
Motion om delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala. 
Motion om Svedala kommuns bygder i balans. 
Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs. 
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Motion om att få till stånd en övergång från pendlarparkeringen söder om 
stationen till stationens perrong. 
Motion om 3D fastighetsbildning av Svedala 15:11. f.d ICA-tomten. 
Motion om att Svedalahem/Svedab ska inköpa fastigheter i Bara från 
PEAB/Volito. 
Motion om upprustning och renovering av Svedala Folkets hus lokaler.  
 

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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§ 35  

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande om tre svarsalternativ gällande 
folkomröstningen i Svedala kommun 2019 
Dnr 2019-000127  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga informationen till handlingarna.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson (ÄS) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
mars 2019 med interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande. 
Interpellationen rör kommunfullmäktiges beslut om tre svarsalternativ i 
folkomröstningen den 26 maj 2019. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträdet att interpellationen får ställas.  
 

Kommunstyrelsens ordförande, Linda Allansson Wester (M), redogör för sitt 
skriftliga interpellationssvar.  
 

I den efterföljande debatten deltar Linda Allansson Wester (M) och Peter 
Henriksson (ÄS).  
 

Handlingar i ärendet 
Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Henriksson (ÄS).  
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande.  
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§ 36  

Svar på interpellation till valnämndens ordförande 
om folkomröstningen  
Dnr 2019-000143  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar (ÄS) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 
2019 med interpellation ställd till valnämndens ordförande. Interpellationen rör 
kommunfullmäktiges beslut om tre svarsalternativ i folkomröstningen den 26 
maj 2019 samt utformningen av röstsedlarna. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträdet att interpellationen får ställas.  

 
Valnämndens ordförande, Ulf Lennerling (M), redogör för sitt skriftliga 
interpellationssvar.  

 
Mats Bentmar (ÄS) yttrar sig över svaret.  

 

Handlingar i ärendet 
Interpellation ställd till valnämndens ordförande av Mats Bentmar (ÄS) om 
röstsedlarnas utformning i folkomröstningen. 
Interpellationssvar från valnämndens ordförande.  
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§ 37  

Anmälan av motion om tillbyggnad av 
kommunhuset 
Dnr 2019-000152  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Björn Jönsson, Socialdemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om tillbyggnad av kommunhuset. 
Motionärerna anför att det behöver tas ett helhetsgrepp för att tillskapa fler 
arbetsplatser, mötesrum och personalutrymmen vilka behövs för att kommunen 
ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.  

 
Motionärerna yrkar att kommunhuset ska byggas till genom att den nu öppna 
delen av kommunhuset byggs ihop med övriga delar av kommunhuset, med 
syfte att ge möjlighet för nya arbetsplatser och bättre personalutrymmen.  
 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om tillbyggnad av kommunhuset, inkommen 2019-03-13.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 38  

Anmälan av motion om insyn i kommunens 
utskott 
Dnr 2019-000153  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Persson (V), Martin Gustafsson (MP) och Mats Bentmar (ÄS) har till 
kommunfullmäktige inkommit med motion om insyn i kommunens utskott. 
Motionärerna anför kommunens nämnder har ett flertal utskott som bereder 
ärenden och fattar beslut med stöd av delegationsförteckningar. Motionärerna 
anför vidare att ärenden av principiell karaktär kräver transparens i 
beslutsprocessen och yrkar att nämnder löpande får information om utskottens 
arbete samt att samtliga partier har rätt till åhörarplats med tillgång till 
möteshandlingar och närvarorätt.  

 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om insyn i kommunens utskott, inkommen 2019-03-13.  
 

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) yrkar, med instämmande av Peter Henriksson (ÄS), bifall 
till kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.  
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39  

Anmälan av motion om syskonförtur 
Dnr 2019-000154  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Per-Ola Valastig (MP), Jesper Sennertoft (S) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om syskonförtur. Motionärerna 
anför att Svedala kommun idag inte har någon inskriven rätt till syskonförtur vid 
placering av barn i förskolan. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att införa syskonförtur vid placering av barn i 
förskolan.  

 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ärendet överlämnas till 
utbildningsnämnden för beredning.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om syskonförtur, inkommen 2019-03-13.  
     

     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 40  

Anmälan av motion om öppen förskola 
Dnr 2019-000155  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Per-Ola Valastig (MP), Jesper Sennertoft (S) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med motion om öppen förskola. Motionärerna 
anför att en öppen förskola kan uppfylla många önskemål gällande utveckling 
av barns socialiserings- och interaktiva förmågor och att Svedala kommun 
sedan några år saknar en öppen förskola.  
 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en öppen förskola på olika 
orter i kommunen samt att utbildningsnämnden ska utreda hur öppen förskola 
kan bli en viktig del i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt bidra till ökad 
integration och språkutveckling.  

 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ärendet överlämnas till 
utbildningsnämnden för beredning.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om öppen förskola, inkommen 2019-03-13.  

     
     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 41  

Anmälan av motion om parkeringsnorm 
Dnr 2019-000186  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Frost Jensen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om 
parkeringsnorm. Motionären anför att Svedala kommun saknar parkeringsnorm 
varför det i tidigare detaljplaneringar varit ovisst hur parkeringar ska planeras. 
Syftet med en parkeringsnorm är enligt motionären att tillgodose 
parkeringsbehovet för boende, besökare, kunder och arbetstagare. Motionären 
yrkar därför att kommunfullmäktige ska besluta att ge berörd nämnd i uppdrag 
att utarbeta och implementera en parkeringsnorm för Svedala kommun.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om parkeringsnorm, inkommen 2019-04-09.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 42  

Val till kommunala bolag 
Dnr 2019-000169  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja följande som ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer m.m. i 
kommunala bolag.  

 

SVEDALA KOMMUNHUS AB 
Styrelse och revisorer för tiden fr.o.m. 2019 års bolagsstämma intill ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
Ledamöter 
1. Linda Allansson Wester (M) 

2. Sara Ripa (C) 
3. Ronny Johnsson (SD) 

4. Anders Nilsson (SD) 
5. Jesper Sennertoft (S) 

 

Ersättare 
1. Christer Åkesson (L) 

2. Carin Falck (BP) 

3. Peter Frost Jensen (SD) 
4. Peter Henriksson (ÄS) 

5. Ambjörn Hardenstedt (S) 
 

Ordförande: Linda Allansson Wester (M) 

 
Vice ordförande: Ronny Johnsson (SD) 
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Lekmannarevisorer fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie 
bolagsstämma 2023 
 

1. Hans Mårtensson (M) 

2. Jan-Erik Eriksson (S) 
 

Revisorsersättare: 
 

1. Örjan Ulfshagen (L) 

2. Dave Servin (C) 
 

 

BOSTADS AB SVEDALAHEM 
Styrelse och revisorer för tiden fr.o.m. 2019 års bolagsstämma intill ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
 

Ledamöter 
1. Linda Allansson Wester (M) 
2. James Perlman (M) 

3. Christer Åkesson (L) 
4. Tommy Rosenberg (SD) 

5. Steen Salling (SD) 

6. Roland Ljungdell (S) 
7. Björn Jönsson (S) 

 

Ersättare 
1. Ingegerd Eriksson (C) 

2. Birgitta Delring (BP) 
3. Björn Wennerlund (KD) 

4. Tonny Rosefors (SD) 

5. Sabina Ovallius Holmgren (ÄS) 
6. Benny Andersson (S) 

7. Daniel Swaning (MP) 
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Ordförande: Linda Allansson Wester (M) 
 

Vice ordförande: Tommy Rosenberg (SD) 
 
Lekmannarevisorer fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
1. Hans Mårtensson (M) 

2. Jan-Erik Eriksson (S) 

 
Revisorsersättare: 

1. Örjan Ulfshagen (L) 

2. Dave Servin (C) 
 

SVEDALA EXPLOATERINGS AB (SVEDAB) 
Styrelse och revisorer för tiden fr.o.m. 2019 års bolagsstämma intill ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
 
Ledamöter 
1. Linda Allansson Wester (M) 
2. James Perlman (M) 

3. Christer Åkesson (L) 

4. Tommy Rosenberg (SD) 
5. Steen Salling (SD) 

6. Roland Ljungdell (S) 

7. Björn Jönsson (S) 
 

Ersättare 
1. Ingegerd Eriksson (C) 

2. Birgitta Delring (BP) 

3. Björn Wennerlund (KD) 
4. Tonny Rosefors (SD) 

5. Sabina Ovallius Holmgren (ÄS) 
6. Benny Andersson (S) 

7. Daniel Swaning (MP) 
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Ordförande: Linda Allansson Wester (M) 
 

Vice ordförande: Tommy Rosenberg (SD) 

 
Lekmannarevisorer fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
1. Hans Mårtensson (M) 

2. Jan-Erik Eriksson (S) 

 
Revisorsersättare: 

1. Örjan Ulfshagen (L) 

2. Dave Servin (C)  
     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare till de majoritetsägda 
kommunala bolagens styrelser samt lekmannarevisorer och revisorsersättare i 
bolagen. Valen gäller Svedala kommunhus AB, Bostads AB Svedalahem och 
Svedala Exploaterings AB. Fullmäktige ska även utse styrelseordförande och 
vice ordförande i de tre bolagen.  
 
En person som fullgör ett uppdrag i ett kommunalt bolags styrelse omfattas inte 
av definitionen för förtroendevald i 4 kap. 1 § kommunallagen. En 
aktiebolagsstyrelse svarar enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen bland annat för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vidare ska 
styrelsen fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en 
koncern, koncernens ekonomiska situation.  

 
Antalet styrelseledamöter och ersättare (suppleanter) framgår av respektive 
bolags bolagsordning.  
 

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för valberedningens 
förslag till beslut. Förslag till val av lekmannarevisorer och ersättare för dessa 
har inkommit från kommunrevisionen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 2019-04-10, § 1.  
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Beslut skickas till 
Samtliga valda ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och revisorsersättare 
Kommunrevisionen 
Svedalahem 
Svedab 
Troman 
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§ 43  

Övriga valärenden 
Dnr 2019-000166  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelserna,  
 

att utse Caroline Gullstrand (SD) till andre vice ordförande i socialnämnden för 
tiden fram till och med den 31 december 2022,  
 
att utse Lars Nordberg (M) till ersättare i utbildningsnämnden, efter  
Rickard Göransson (M), för tiden fram till och med den 31 december 2022, 

 
att utse Mats Carlsson (SD) till ledamot i Svedala kommuns revision, efter 
Daniel Möller (SD), för mandatperioden 2019-2022, samt 

 
att utse Mats Carlsson (SD) till ordförande i Svedala kommuns revision för 
mandatperioden 2019-2022.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2019 att valen 
av ledamot och ordförande i Svedala kommuns revision, efter Daniel Möller 
(SD), skulle kvarstå till nästa sammanträde.  

 
Tommy Rosenberg (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en avsägelse 
av uppdraget som andre vice ordförande i socialnämnden. Tommy Rosenberg 
(SD) kvarstår dock som ledamot i nämnden.  

 
Rickard Göransson (M) har till kommunfullmäktige inkommit med en avsägelse 
av uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.  

 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för inkomna förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som andre vice ordförande i socialnämnden samt som 
ledamot i socialnämndens utskott, inkommen 2019-03-26.  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, inkommen 2019-
04-03.  

     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunrevisionen 
HR-enheten 
Caroline Gullstrand 
Lars Nordberg 
Mats Carlsson 
Rickard Göransson 
Tommy Rosenberg 
Troman 
Ciceron 
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§ 44  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2019-000168  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har inkommit följande meddelanden och skrivelser.  

 
Valnämnden har fattat beslut om föreskrifter för folkomröstning i frågan om 
etablering av en kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.  

 
Brottsförebyggande rådet (Brå) uppmanar i skrivelse till kommunen samtliga 
förtroendevalda att delta i Politikernas trygghetsundersökning 2019.  
 

Handlingar i ärendet 
Föreskrifter för folkomröstning i frågan om etablering av en 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun, antagna av valnämnden 2019-03-
12, § 11.  
Skrivelse från Brottsförebyggande rådet, daterad 2019-04-01.  
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