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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 15 maj 2019 kl 19:00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Sara Ripa och Ingrid Pedersen 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-05-20 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 45-59 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 
  

 Lars Nordberg  

 Justerare 
  

 Sara Ripa                                                                     Ingrid Pedersen  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-05-15 

Anslaget sätts upp 2019-05-21 Anslaget till och med 2019-06-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) 
Erik Stoy (M) 
Karin Mårtensson (M) 
Dan Nilsson (M) 
Sverker Nordgren (M) 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Per Olof Lindgren (L) 
Linn Rydberg (L) 
Birgitta Delring (BP) 
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) 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Jörgen Person (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (SD) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Eva Borgelin (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Tjänstgörande ersättare 

Erika Jepsson (M) för Ewa Lennerling (M) 
Carin Falck (BP) för Jonathan Wetterström (BP)  
Anja Malmqvist (KD) för Stefan Sarmes (KD) 
Valentin Jovanovic (S) för Heléne Hardenstedt (S) 
Caroline Gullstrand (SD) för Kristina Fredlund (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Göran Jepsson (M) 
Anne Jönsson (M) 
James Perlman (M) 
Kristoffer Linné (L) 
Christer Åkesson (L) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) 
Göran Malmberg (S) 
Janet Vibeke (V) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Hans Bengtsson (SD) 
Christoffer Andersson (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
 

Övriga närvarande 

Johan Lundgren, t.f. kommundirektör 
Teresa Fridell, kanslichef 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 
M Moderaterna MP Miljöpartiet 
S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 
BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 
C Centern V Vänsterpartiet 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 45 

Ändring av dagordningen .................................................................................... 5 
§ 46 

Handlingsplan med kommunövergripande förbättringsområden inom 
det systematiska arbetsmiljöarbetet .................................................................... 6 

§ 47 
Kostnad för återställning av lokal till bostad, Marbäcksgatan 77-79 ..................... 7 

§ 48 
Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 Skabersjö skola ................................... 9 

§ 49 
Revidering av reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande ........................................................................................................ 11 

§ 50 
Ändring av reglemente för bygg- och miljönämnden ......................................... 13 

§ 51 
Ändring av taxa för bygg- och miljönämnden .................................................... 15 

§ 52 
Förslag på ny taxa för familjerådgivningen ........................................................ 17 

§ 53 
Förslag om höjda kulturskoleavgifter ................................................................. 19 

§ 54 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut under 2018 ............................................................................................. 21 

§ 55 
Valärenden ....................................................................................................... 22 

§ 56 
Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter avseende 
penninginsamling .............................................................................................. 23 

§ 57 
Anmälan av motion om administrativa system................................................... 26 

§ 58 
Anmälan av motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av 
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§ 59 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 28 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-15  
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§ 45  

Ändring av dagordningen 
Dnr 44824  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att tre nytillkomna ärenden "Valärenden", "Anmälan av 
motion om administrativa system" och "Anmälan av motion om att säkerställa 
kvalitet och tvätt av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4" 
behandlas som ärendena 11, 13 och 14 på dagordningen.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 46  

Handlingsplan med kommunövergripande 
förbättringsområden inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet  
Dnr 2018-000283  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta handlingsplanen i sin helhet.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av den årliga uppföljningen av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2018 har HR-enheten har tagit fram en kommunövergripande 
handlingsplan med kommunövergripande förbättringsområden inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Handlingsplanen har antagits i central 
samverkan 17 januari 2019. Åtgärderna föreslås genomföras enligt plan. 
 

Kommunstyrelsens personalutskott och kommunstyrelsen, som berett ärendet, 
föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplanen i sin helhet.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 96. 
Kommunövergripande handlingsplan årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2018. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2019-03-07, § 7.  

     
     

Beslut skickas till 
HR-enheten 
Samtliga nämnder 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 47  

Kostnad för återställning av lokal till bostad, 
Marbäcksgatan 77-79  
Dnr 2019-000147  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att kostnaderna för iordningställandet av bostäderna finansieras med vinster 
från kommunens exploateringsverksamhet.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Malmöhus läns landsting hyrde 1981 lokalen på Svedala 29:3, Marbäcksgatan 
77 - 79 i Svedala som gruppbostad av HSB Brf Marbäck i Svedala.  I 
hyreskontraktet fanns bilaga som angav krav på återställning då byggnaden 
ursprungligen var tänkt och ritad som två bostäder men ändrades till en lokal. 
År 1995 övertog Svedala kommun hyresavtalet från Malmöhus läns landsting 
med utfästelse från dåvarande landstingsdirektör att Malmöhus läns landsting 
skulle svara för kostnaderna för återställningen. Hyresavtalet har nu sagts upp 
av kommunen och det råder delade meningar mellan Region Skåne och 
Svedala kommun om finansieringen av denna återställning.  

 
Teknisk nämnd har framlagt förslaget att kostnaderna för iordningställandet av 
bostäderna finansieras med vinster från kommunens exploateringsverksamhet. 
Ett förslag till förfrågningsunderlag för ombyggnaden är framtaget. Då 
kostnaderna för iordningställandet av lägenheterna är en engångskostnad med 
oklar fördelning är förvaltningens bedömning att det är lämpligt att använda 
exploateringsvinsterna för att finansiera dem.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med teknisk 
nämnds förslag, det vill säga att kostnaderna för iordningställandet av 
bostäderna finansieras med vinster från kommunens exploateringsverksamhet.  

 
När kommunstyrelsen behandlade ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att godkänna förfrågningsunderlaget avseende ombyggnaden för 
utskick för anbudsinfordran, samt att ge kommunförvaltningen i uppdrag att 
återkräva kostnaderna hos Region Skåne i enlighet med gällande avtal och 
utfästelse.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 100.  
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-03-19, § 32. 
Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 2019-03-12. 
Hyresavtal HSB - Malmöhus läns landsting.  
Hyresavtal HSB - Svedala kommun. 
Brev från Malmöhus Läns Landsting till Svedala kommun, 1994-09-14. 
Tekniska nämnden sammanträdesprotokoll, 1995-08-21.  

     
     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk nämnd 
Lokalstrategen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  
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§ 48  

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 
Skabersjö skola 
Dnr 2019-000003  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslaget till antagandehandling för ändring av detaljplan Skabersjö 25:2 
"Skabersjö skola" Svedala kommun.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden gav den 15 maj 2018, § 85, Bygg och miljö i uppdrag 
att ändra detaljplan för Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola", Svedala kommun. 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1 oktober 1998. Syftet med 
planändringen är att pröva lämpligheten att uppföra en tillbyggnad på 60 
kvadratmeter på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande 
detaljplan. Kryssmark innebär att marken inte får bebyggas, dock om så prövas 
lämpligt får väl anpassade mindre uthus uppföras. Ändringen syftar även till att 
ändra utfartsförbud i gällande detaljplan till att tillåta in- och utfart till befintlig 
parkering. 

 
Ändringen innebär att kryssmark upphävs inom ett område på 60 kvadratmeter 
på den norra sidan av fastigheten. Gällande detaljplan har inom detta område 
kompletterats med en byggrätt för skoländamål med en byggnadshöjd på 10.0 
meter. 

 
Förslaget har varit ute på samråd under tiden 26 januari-18 februari 2019 och 
på granskning under tiden 11 - 24 mars 2019. Granskningshandlingarna 
remitterades även till berörda myndigheter och nämnder med flera. Under 
granskningen inkom åtta yttranden, dock inga från berörda sakägare.  
 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 
kap. 10–11 §§ PBL. 
 
Från samrådet och granskningen kvarstår inga erinringar från berörda sakägare 
och boende. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till antagandehandling för ändring av detaljplan Skabersjö 25:2 
"Skabersjö skola" Svedala kommun.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 101. 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2019-04-02. 
Plankarta med planbestämmelser 2019-04-02. 
Planbeskrivning 2019-04-02. 
Genomförandebeskrivning 2019-04-02. 
Granskningsutlåtande 2019-04-02. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-03-07, 
§ 4.  

     
     

Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 49  

Revidering av reglemente rörande arvode till 
ordförande och vice ordförande 
Dnr 2019-000054  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslag till reviderat reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande med flera, att gälla från och med 1 juni 2019, samt 
 

att oppositionsråd som är ledamot i kommunstyrelsen ska ha rätt till tjänstebil 
utifrån samma regler som gäller för anställda.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 och 2018 genomförde en politiskt tillsatt grupp en översyn av 
arvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens politiska organisation. 
Gruppens översyn resulterade i förslag till reviderat Reglemente rörande arvode 
till ordförande och vice ordförande vilket kommunfullmäktige antog 13 juni 2018, 
§ 60. 
 

Efter juni 2018 har kommunfullmäktige fattat beslut om dels ersättning för 
Överförmyndare och överförmyndarersättare, dels en ny modell för fördelning 
och tillsättande av oppositionsråd. Detta innebär att det åter finns behov av 
ändringar och förtydliganden i reglementet rörande arvode till ordförande och 
vice ordförande.  

 
Kanslienheten har tagit fram förslag på reviderat reglemente. Föreslagna 
ändringar framgår av förslag till reviderat reglemente. I förslaget förtydligas 
också att sammanträdesarvode inte utgår för protokollsjustering. 

 
Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till reviderat reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande med flera, att gälla från och med 1 juni 2019, samt att 
oppositionsråd som är ledamot i kommunstyrelsen ska ha rätt till tjänstebil 
utifrån samma regler som gäller för anställda.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 102. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-03-22. 
Förslag till reviderat Reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande med flera.  

     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder  
Författningssamlingen 
Ekonomienheten 
HR-enheten 
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§ 50  

Ändring av reglemente för bygg- och 
miljönämnden 
Dnr 2019-000170  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att lägga till Lag om tobak och liknande produkter i § 1 punkt 11 i bygg- och 
miljönämndens reglemente,  
 

att tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas 
bort ur bygg- och miljönämndens reglemente från och med 2019-07-01, samt  
 

att lägga till Beslut enligt lag om lägenhetsregister som en ny punkt innan 
nuvarande punkt 13 i § 1.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges riksdag har beslutat om ny tobakslagstiftning som innebär att 
tobakslagen ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den nya 
lagen kommer att börja gälla i vissa delar 20 maj 2019 och det är innan de 
tidigare lagarna upphör att gälla 1 juli 2019. Bygg- och miljönämnden har mot 
denna bakgrund tagit fram förslag till ändringar i nämndens reglemente. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till Lag om 
tobak och liknande produkter i § 1 punkt 11 i bygg- och miljönämndens 
reglemente, att tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare tas bort ur bygg- och miljönämndens reglemente från och 
med 2019-07-01, samt att lägga till Beslut enligt lag om lägenhetsregister som 
en ny punkt innan nuvarande punkt 13 i § 1.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 103.  
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-03-21, § 32. 
Tjänsteskrivelse av bygg- och miljöchefen, daterad 2019-03-18.  
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Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
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§ 51  

Ändring av taxa för bygg- och miljönämnden 
Dnr 2019-000171  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ändra rubriken och § 1 i bygg- och miljönämndens taxa så att tobakslagen 
ersätts av lag om tobak och liknande produkter samt att ta bort och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från taxans rubrik, samt  

 
att taxebilaga 1 ändras så att avsnitten om tobakslagen och försäljning av 
elektroniska cigaretter ersätts av tjänsteskrivelsens förslag till avsnitt om tobak 
och liknande produkter.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges riksdag har beslutat om ny tobakslagstiftning som innebär att 
tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts 
av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland 
annat att den som säljer tobak måste ha tillstånd. Tillståndsprövningen ska ske 
på liknande sätt som prövningen av alkoholtillstånd med kontroll av 
lämpligheten hos den som ska sälja tobak.  

 
Bygg- och miljönämnden har tagit fram förslag på ny taxa i vilket en fast avgift 
med tidsfaktor 7 tas ut för prövning av ansökan om tillstånd. 
Anmälningsavgiften för tobaksförsäljning är inte längre aktuell och föreslås 
därför tas bort. Anmälningsplikt och avgift för elektroniska cigaretter kvarstår. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra rubriken och § 
1 i bygg- och miljönämndens taxa så att tobakslagen ersätts av lag om tobak 
och liknande produkter samt att ta bort och lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare från taxans rubrik, samt att taxebilaga 1 ändras så att 
avsnitten om tobakslagen och försäljning av elektroniska cigaretter ersätts av 
tjänsteskrivelsens förslag till avsnitt om tobak och liknande produkter.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 104. 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-03-21, § 33.  
Tjänsteskrivelse av bygg- och miljöchefen, daterad 2019-03-18.  
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Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Författningssamlingen 
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§ 52  

Förslag på ny taxa för familjerådgivningen 
Dnr 2019-000161  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att avgiften för familjerådgivningen höjs från och med 1 juni 2019 till 300 kronor 
per besök, samt  

 
att socialnämnden får årligen justera ändringen utan föregående beslut i 
kommunfullmäktige enligt modellen 0,645 % av prisbasbeloppet. Avgiften 
justeras per 1 januari årligen från och med 1 januari 2020, och justeringen får 
inte ackumuleras.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit fram förslag att avgiften för familjerådgivningen ska 
höjas från och med 1 juni 2019 till 300 kronor per besök och att den ska 
förändras i takt med de årliga justeringarna av prisbasbeloppet, samt att justera 
Svedala kommuns författningssamling 2:22 i enlighet med förslaget. Taxan 
föreslås justeras årligen med ändringen av prisbasbeloppet. Avgiften föreslås 
vara 0,645% av prisbasbeloppet vilket ger en avgift på 300 kr beräknat på 2019 
års prisbasbelopp. Vård och omsorg har även tagit fram förslag på reviderad 
författningssamling, i förslaget är ny text grön och text som stryks är röd. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för 
familjerådgivningen höjs från och med 1 juni 2019 till 300 kronor per besök, 
samt att socialnämnden får årligen justera ändringen utan föregående beslut i 
kommunfullmäktige enligt modellen 0,645 % av prisbasbeloppet. Avgiften 
justeras per 1 januari årligen från och med 1 januari 2020, och justeringen får 
inte ackumuleras.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 105. 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-14, § 36. 
Förslag på reviderad taxa för familjerådgivning.  
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Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen 
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§ 53  

Förslag om höjda kulturskoleavgifter 
Dnr 2019-000145  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avgiften för syskonrabatt höjs till 1220 kr för barn 1, 810 kr för barn 2, 410 kr 
för barn 3 samt Gruppundervisning 690 kr (dans, bild och film) med start 
höstterminen 2019, samt 

 
att kultur- och fritidsnämnden får årligen justera dessa avgifter med ändringen 
av prisbasbelopp årligen utan nytt beslut i kommunfullmäktige. Avgiften justeras 
per 1 januari årligen från och med den 1 januari 2020.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag om ändring av avgift för 
kulturskolan.  
Avgifterna har inte reviderats sedan 2013, vilket i realiteten innebär att 
verksamheten har fördyrats med cirka 100 000 kr, utan att detta har 
kompenserats i budget. Avgiften vid kulturskolan i Svedala kommun bör årligen 
prisindexjusteras för att täcka kostnaderna för inflation samt löneökningar. 
Förslaget innebär en uppräkning av avgiften med 1,5% årligen, avrundat 
närmast 10-tal kronor, med start höstterminen 2019. Detta innebär 1220 kr, 810 
kr för barn 2, 410 kr för barn 3. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för 
syskonrabatt höjs till 1220 kr för barn 1, 810 kr för barn 2, 410 kr för barn 3 
samt Gruppundervisning 690 kr (dans, bild och film) med start höstterminen 
2019, samt att kultur- och fritidsnämnden får årligen justera dessa avgifter med 
ändringen av prisbasbelopp årligen utan nytt beslut i kommunfullmäktige. 
Avgiften justeras per 1 januari årligen från och med den 1 januari 2020.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 106. 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-03-06, § 21. 
Förslag på reviderad författningssamling. 
Beslutsunderlag om avgift till kulturskola. 
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Författningssamling 2:10 Avgifter vid kommunala musikskolan och kulturskolan 
gäller från 2012-01-01/2013-01-01.  
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen 
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§ 54  

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 fjärde kvartalet 2018.      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så 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 (IVO), kommunfullmäktige och 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. 

 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2018 följande att rapportera: 
SoL: 
Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller dagverksamhet  
(94 dagar), boende (IFO) (107 dagar) samt fem särskilt boende  
(259, 258, 171, 143 och 94 dagar). 

LSS: 
Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller korttidsvistelse 
(510 dagar) och kontaktperson (94 dagar). 
 

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

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 108.  
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-14, § 39, med rapporter.  

     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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§ 55  

Valärenden 
Dnr 2019-000222  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen,  
 

att valet av ersättare i styrelsen för Bostads AB Svedalahem för tiden intill 
ordinarie bolagsstämma 2023 kvarstår till nästa sammanträde, samt 
 
att valet av ersättare i styrelsen för Svedala Exploaterings AB för tiden intill 
ordinarie bolagsstämma 2023 kvarstår till nästa sammanträde.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Benny Andersson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med avsägelse av 
uppdragen som ersättare i styrelserna för Svedalahem och Svedab.  
 
Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), redogör för att det inte 
inkommit något förslag på ny ersättare i styrelserna.  

 

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelserna för Svedalahem och Svedab, 
daterad 2019-05-10.  
     

     

Beslut skickas till 
Svedalahem 
Svedab 
Troman 
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§ 56  

Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter 
avseende penninginsamling 
Dnr 2019-000038  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att avslå motionen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Johnsson och Magnus Lilja, Sverigedemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om lokala ordningsföreskrifter 
avseende penninginsamling. Motionärerna anför att tiggeriverksamhet kan 
medföra ordningsstörningar och minskad trygghet och att frågan om 
tiggeriförbud bör lyftas även i Svedala kommun. Motionärerna föreslår därför att 
kommunfullmäktige bland annat ska uppdra åt kommunstyrelsen eller annan 
lämplig nämnd att utreda på vilka platser förbud mot tiggeri bör införas, att ta 
fram bestämmelser om förbud mot penninginsamling på dessa platser samt att 
formulera krav på tillstånd för framförande av gatumusik.  
 

Frågan om vilka förutsättningar som krävs för att en kommun ska få reglera 
tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter har prövats av Högsta 
förvaltningsdomstolen i dom meddelad den 17 december 2018 (HFD 2018 ref 
75). I domen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att passiv 
penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 
genom lokala ordningsföreskrifter. Ordningsföreskriften får däremot inte vara för 
långtgående och inte ges ett större geografiskt område än som är påkallat. 
Kommunen har ingen skyldighet att visa att passiv penninginsamling utgör en 
störning och en reglering får också ske i förebyggande syfte. 

 
Det har sedan april 2017 inte inkommit några synpunkter i kommunens 
synpunktshantering som rör tiggeri (äldre synpunkter har gallrats). Enligt 
kommunpolisen har inte heller några synpunkter inkommit till polisen. Så länge 
en formulering av en ordningsföreskrift rörande penninginsamling (tiggeri) görs 
enligt de kriterier som framkommer i Högsta förvaltningsdomstolens dom finns 
oaktat detta inga juridiska hinder mot att bifalla motionen. Eftersom frågan är av 
politisk karaktär har kanslienheten lämnat alternativa förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen, som berett motionen, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 107. 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-04-05. 
Motion om lokala ordningsföreskrifter avseende penninginsamling, inkommen 
2019-01-22.  
 

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till motionen och avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Sara Ripa (C), Linn 
Rydberg (L), Per Olof Lindgren (L), Gunilla Nordgren (M), Birgitta Delring (BP) 
och Martin Gustafsson (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det 
vill säga att motionen ska avslås.  

 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Jörgen Persson (V), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Ronny Johnssons 
(SD) yrkande.  

 
Magnus Lilja (SD) yrkar, med instämmande av Peter Frost Jensen (SD), bifall 
till motionen.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ronny Johnssons 
(SD) med fleras yrkande att motionen ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, 
det vill säga att motionen ska avslås.  

 
Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå motionen, röstar JA. 
Den som vill bifalla Ronny Johnssons (SD) med fleras yrkande, det vill säga att 
bifalla motionen, röstar NEJ.  
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Med 29 ja-röster och 16 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att avslå 
motionen. Omröstningsresultat framgår av bilaga till detta protokoll.  
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§ 57  

Anmälan av motion om administrativa system 
Dnr 2019-000303  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Per Olof Lindgren (L) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om 
Svedala kommuns administrativa system. Motionären anför att datasystem att 
kommunen inte får ha en oförmåga att hantera ärenden rent administrativt om 
ärendena ligger inom den kommunala kompetensen eller det kommunala 
ansvaret.  
 

Motionären yrkar att kommunen ska införa ett journalsystem som kan hantera 
de behov som kan uppstå, att kommunen låter modifiera sitt bokföringssystem 
så att vem som helst kan debiteras samt att kommunen fortsättningsvis avstår 
från att låta verksamheten styras av vad för tillfället låter sig knappas in i en 
dator.  

 

Handlingar i ärendet 
Motion om administrativa system, inkommen 2019-05-14.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelses presidieberedning 

 



 

 

27(28) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 58  

Anmälan av motion om att säkerställa kvalitet och 
tvätt av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och 
AFS 2018:4 
Dnr 2019-000304  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Sköld (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om att säkerställa kvalitet och tvätt 
av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4. Motionärerna anför att 
en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket trätt i kraft som kompletterar och tydliggör 
Socialstyrelsen basala hygienföreskrifter. De nya reglerna innebär bland att det 
är arbetsgivarens ansvar att bekosta och tvätta arbetskläder.  

 
Motionärerna yrkar att kommunen som arbetsgivare ska säkerställa att 
arbetskläder ska kunna tvättas i 60 grader, att arbetskläderna ska kunna bytas 
varje dag, att arbetskläderna hålls åtskilda från privata kläder, att arbetskläder 
endast används på arbetet samt att arbetskläderna tvättas av arbetsgivaren 
eller att tid och resurser avdelas så att arbetstagare kan tvätta kläder på 
arbetstid.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av arbetskläder enligt SOSFS 
2015:10 och AFS 2018:4, inkommen 2019-05-14.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens presidieberedning 
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§ 59  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2019-000202  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande skrivelser inkommit. 

 

- Socialnämnden har tagit fram Kvalitetsbokslut 2018. 
 

- Länsstyrelsen Skåne har överlämnat protokoll fört vid inspektion av 
Överförmyndaren i Svedala kommun den 10 april 2019.  

 

Gunilla Nordgren (M) redogör för Överförmyndarens arbete och uppdrag.  
  

Handlingar i ärendet 
Kvalitetsbokslut 2018 för socialnämnden.  
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, 
Länsstyrelsen Skåne.  
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