Protokoll

1 (37)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2020-01-27, kl. 18.00–
19.50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Karl Kårebrant, revisor

Justerade paragrafer

§ 1–23

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-02-04 kl 15.00

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)
Justerare

Lena Axelsson (S)

Solbritt Lundgren (C)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Datum då anslaget tas ned

2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist

Protokoll

2 (37)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Anne-Lise Nielsen (S), §§ 12-23
Ann-Christin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Maria Ivansson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lis-Lott Hortevall (M)
Tommy Elofsson (M)
Roland Persson (C)
Sven Rosengren (SkuP)
Yvonne K Nilsson (S)
Margareta Anderberg (S), delv tjg
__________

Justerandes signatur

Bianka Mårtensson (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Conny Axtelius (S), tjg ers
Margareta Anderberg (S), tjg ers, §§ 1-11
Fredrik Roström (S), tjg ers
Babak Rahimi (V), tjg ers
Kerstin Peterson-Brodda (L), tjg ers
Ingrid Book (SD), tjg ers

Roswitha Wennersten (SD)
Stig Åhlander (SD)
Barbara Demorit (SD)
Bengt Nilsson (S)
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Val av justerare........................................................................................................................... 5
Godkännande av föredragningslista ........................................................................................... 6
Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen till kommunfullmäktige
2020 ............................................................................................................................................ 7
Antagande av detaljplan för Skurup 51:44 m.fl. ........................................................................ 8
Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) kring regelverk för inrättande av tjänster i
Skurups kommun...................................................................................................................... 10
Svar på motion från Gertrud Ekman (S) om införande av brandvarnare kopplat till
trygghetslarm ............................................................................................................................ 12
Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att kommunfullmäktige i Skurup
behöver en talarstol .................................................................................................................. 14
Svar på motion från Gertrud Ekman (S) om att återinföra förtroendenämnden ...................... 16
Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson
(SD) om svenska som språk i Skurups skolor .......................................................................... 18
Svar på medborgarförslag om att Östra Vemmenhög klassas som ett tätbebyggt område ...... 20
Svar på förslag från Slimmingeby skolan och Mackleanskolan om en
skateboardpark/bana ................................................................................................................. 22
Svar på förslag från Slimmingeby skolan om mer lekutrustning på badet .............................. 25
Interpellation från Helena Samuelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående
beslutat Reformprogram om ekonomiskt bistånd .................................................................... 26
Interpellation från Babak Rahimi (V) till ordförande i samhällsbyggnadsberedningen om
dricksvatten .............................................................................................................................. 27
Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige 2020 ....................................................... 28
Val av årsmötesombud till årsstämman i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 20202022 .......................................................................................................................................... 29
Avsägelser - Eva Hallmer Lindahl (L), Lars Lindahl (L), Swen Åke Borg ............................. 30
Fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsen efter Eva Hallmer Lindahl (L) .............................. 31
Fyllnadsval efter Lars Lindahl (L) som ledamot i samhällsbyggnadsberedningen och
ersättare i myndighetsnämnden miljö och byggnad ................................................................. 32
Fyllnadsval efter Swen-Åke Borg som revisor ........................................................................ 33
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Fyllnadsval av styrelseledamot i Skurup Kommunala AB ...................................................... 35
Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020.......................................................... 36
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

KF § 1

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Lena Axelsson (S) och Solbritt Lundgren (C) utses till justerare.
Ingvar Wennersten (SD) utses till ersättare.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

KF § 2

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
- Ärendeinformation från revisorerna utgår.
- Antagande av detaljplan för Skurup 51:44 m.fl., läggs till och behandlas
innan punkt 5.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

KF § 3

Dnr KS 2020.48

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Erhållit information från Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK,
gällande utveckling av cykelleder. Arbetet med detta fortsätter.
- Information från IOF gällande felaktig hantering av andrahandskontrakt.
- Preliminärt resultat 2019: -5,4 mnkr.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Påminner om att fylla i närvarolistan.
- Utloggning ska ske om sammanträdet lämnas.
- Möjlighet för ersättare att lämna in interpellationer om man tjänstgör vid
kommande sammanträde.
- Gruppledarträff den 4 februari.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

KF § 4

Dnr KS 2016.1045

Antagande av detaljplan för Skurup 51:44 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för fastigheten Skurup
51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup 51:47 m.fl.).
Sammanfattning av ärendet
2016-02-14 togs beslutet att köpa in 15 hektar åkermark av de totalt 20
hektar som området Västeräng idag består av. I samband med köpet gavs
planenheten i uppdrag att ta fram en detaljplan för en första etapp av
området.
Samhällsbyggnadsberedningen tog beslut 2018-09-18 att skicka förslaget till
detaljplan på samråd. Detaljplaneförslaget möjliggjorde för cirka 400
bostäder, en förskola, ett eventuellt konceptboende samt ett större
grönområde.
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2019-09-17 att skicka ett
omarbetat förslag till detaljplan på allmän granskning. Granskningsförslaget
möjliggjorde för cirka 250 bostäder.
Efter granskningsskedet har endast redaktionella ändringar gjorts och
Serviceförvaltningen föreslår nu att detaljplanen för Skurup 51:44 m.fl.
(Västeräng etapp 1) antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21.
Antagandehandlingar bestående av plankarta, planbeskrivning,
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Kostnadsbedömning.
Värderingsutlåtande.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-01-13, § 20 :
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup 51:47
m.fl.).
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-12-10, § 92:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup 51:47
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m.fl.).
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-09-17, § 74:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (Västeräng etapp 1) på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-08-20, § 67:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (Västeräng etapp 1) på granskning.
Bestämmelsen f3 ändras till: Bebyggelse ska utföras med fasad i
stenmaterial, tegel eller puts. Inslag av annat material, maximalt 30 % av
fasadytan, kan tillåtas. Komplementbyggnader får uppföras med träfasad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-09-18, § 66:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till detaljplan
för Skurup 51:47 m.fl. på samråd.
Kommunstyrelsen 2016-12-14, § 451:
1. Kommunstyrelsen ger planenheten i uppdrag att ta fram ny detaljplan för
fastigheterna Skurup 51:36-51:41 samt Skurup 51:47, 51:48 och 51:50.
2. Planändringen ska ske på kommunens bekostnad.
3. Planavgift kan tas ut i samband med bygglov.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S), Nicklas Olsson (M) och Jörgen Lidfeldts (SD) yrkar bifall
till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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KF § 5

Dnr KS 2017.237

Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) kring regelverk
för inrättande av tjänster i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 drogs
ärendet angående svar på motionen ut från dagordningen för ytterligare
behandling av presidiet. Presidiet konstaterar att det är kommunfullmäktiges
presidieberedning som är remissinstans och därmed ska dess förslag 201706-13, § 35, motionen avslås, utgöra förslaget till kommunfullmäktige.
Niklas Sjöberg (-) har i en motion föreslagit att ett regelverk ska införas som
innebär att kommunfullmäktige ska besluta om nya tjänster inom
kommunen.
Kommunfullmäktige har genom kommunstyrelsens reglemente, fastställt
den 31 augusti 2015 § 252, överlåtit det operativa ansvaret för kommunen
till kommunstyrelsen. Av reglementet framgår också att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för samtliga arbetstagare.
I det operativa ansvaret får anses ingå att organisera verksamheterna på ett
sådant sätt att administrationen i alla led når upp till de beslut som de olika
politiska organen fattar. En naturlig konsekvens av det nu anförda är att det
också faller inom ramen för kommunstyrelsens befogenhet att besluta om
nya tjänster.
Kommunfullmäktige beslutar om att utöka de ekonomiska ramarna för det
fall att den nya tjänsten inte ryms inom den befintliga ekonomiska ramen,
inte att inrätta tjänsten i sig.
Beslutsunderlag
Motion från Niklas Sjöberg (-) kring reglelverk för inrättande av tjänster i
Skurups kommun, daterad 2017-02
Tjänsteskrivelse 2017-05-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning (2019-12-05 KFPB §46):
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen (2019-10-28 KS §371):
Kommunfullmäktige föreslås att mot nedanstående bakgrunden
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avslå motionen.
Personalutskottet 2019-08-29 (2019-08-29 PU §48):
Personalutskottets förslag till beslut är att
rekommendera Kommunfullmäktige att mot denna bakgrunden
avslå motionen.
Kommunstyrelsen (2019-06-17 KS §262):
Motionen remitteras till personalutskottet.
Kommunstyrelsen (2017-08-29 KS §264):
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till budgetgruppen för yttrande
avseende det ekonomiska perspektivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-08-16 KSAU §73):
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen remitterar
ärendet till budgetgruppen för yttrande avseende det ekonomiska
perspektivet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2017-06-13 (2017-06-13 KFPB
§35):
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-03-27 (2017-03-27 KF §111):
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att remittera den
till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag (motionen avslås) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Svar på motion från Gertrud Ekman (S) om införande
av brandvarnare kopplat till trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles genom att erbjuda en frivillig anslutning av rökdetektor
till trygghetslarm till en engångskostnad för den enskilde om 950 kronor.
Därtill tillkommer sedan tidigare fastställd avgift för trygghetslarm.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framgår att ”många äldre och funktionshindrade har svårt att
larma vid bränder i hemmet och är också överrepresenterade gällande
dödlighet i denna typ av bränder allt enligt myndigheten skydd och
beredskap [MSB ], 2017 dog 113 svenskar av ovanstående orsak. Därför är
det viktigt att kommunerna ger ett individanpassat stöd. Endast 87 av
landets 290 kommuner ger just dessa individer ett anpassat stöd fullt ut.
Brandlarm kopplat till trygghetslarm har sedan 2009 använts av Malmö
stad med gott resultat. Trygghetslarmet kan utrustas med rökdetektor som
kontaktar larmcentralen automatiskt när den känner rök. Detta skapar stor
trygghet för den enskilde och dess anhöriga. Tekniken finns och är lätt att
verkställa.
Skurups kommun föreslås införa individanpassat brandlarm för personer
som har trygghetslarm snarast möjligt”.
Trygghetslarmet består av en så kallad insatsenhet (trygghetstelefon) med
tillhörande larmklocka. Genom larmet kan enskild person snabbt få kontakt
med personal vid alla tider på dygnet, larmmottagningen som är bemannad
dygnet runt (extern aktör).
Trygghetslarm beviljas som bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Sedan 2019-06-17 beviljas trygghetslarm i Skurups kommun genom
förenklad biståndshantering, vilket innebär ett mindre utredningsförfarande
där enskild person över 70 år och som önskar insatsen trygghetslarm, blir
beviljad ett rambeslut. Personer under 70 år och personer som har andra
insatser omfattas inte av den förenklade biståndshandläggningen. Den
enskildes upplevelse av trygghet är avgörande för insatsen trygghetslarm.
Skurups kommun har idag ca 400 trygghetslarm beviljade hos
kommuninvånare som ansökt om insatsen.
Kommunstyrelsen konstaterar att individ- och omsorgsberedningens förslag
innebär att beslutet begränsas till ett specifikt märke. I syfte att få ett över
tiden hållbart beslut byter kommunstyrelsen ut ordet ”Smoke” till
”rökdetektor”.
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Beslutsunderlag
Motion.
Tjänsteskrivelse 2019-09-25.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 370:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2019-11-25 KS §413):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Att bifalla motionen genom att erbjuda en frivillig anslutning av rökdetektor
till trygghetslarm till en engångskostnad för den enskilde om 950 kronor.
Därtill tillkommer sedan tidigare fastställd avgift för trygghetslarm.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-10-07 (2019-10-07 IOB §41):
Att bifalla motionen genom att erbjuda en frivillig anslutning av Smoke till
trygghetslarm till en engångskostnad för den enskilde om 950kr. Därtill
tillkommer sedan tidigare fastställd avgift för trygghetslarm.
Kommunfullmäktige 2019-05-27 (2019-05-27 KF §205):
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gertrud Ekman (S), Ingvar Wennersten (SD), Åsa Ekblad (M), Kristina
Wieslander (V), Jörgen Sjöslätt (C), Kristina Andersson (M), Kerstin
Peterson-Brodda (L) Sven Åke Strandberg (KV) och Kent Olsson (SkuP)
yrkar bifall till individ- och omsorgsberedningens förslag (motionen
bifalles).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på individ. och omsorgsberedningens
förslag (motionen bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
kommunfullmäktige i Skurup behöver en talarstol
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Eva Hallmer Lindahl (L) föreslår i motion att det på nytt införs en talarstol
vid vilken ledamöterna får framföra sina anförande med syftet att man på så
sätt förkortar och effektiviserar sammanträdena i KF.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har behandlat motionen och delar
motionärens åsikter om att effektivisera kommunfullmäktiges
sammanträden. Den nuvarande ordningen och sittningen i
kommunfullmäktige bidrar emellertid till att skapa ett öppnare debattklimat
där fler deltar i debatten. Det finns en risk att talarstolar skulle motverka
detta varför motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.
Motion daterad 2018-01-29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 (2019-12-16 KF §373):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 416:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15, § 31:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-03-15 § 16:
Motionen bordläggs.
Eva Hallmer Lindahl (L) kallas till nästa möte med presidieberedningen.
Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 100: Kommunfullmäktige beslutar att
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remittera motionen till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 53: Kommunfullmäktige beslutar att
anmäla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag (motionen avslås) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Svar på motion från Gertrud Ekman (S) om att
återinföra förtroendenämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Gertrud Ekman (S) föreslår i motion att Skurups kommun utreder
fortsättningarna för att införa en förtroendenämnd i enlighet med
intentionerna i slutrapporten 2002-08-19.
Motionen har behandlats av kommunfullmäktiges presidieberedning som
menar att det inte är aktuellt med en utökning av den politiska
organisationen och att det därför inte heller kan anses motiverat att utreda
frågeställningen i motionen. Skurups kommun arbetar aktivt med
bemötandefrågor på flera områden. Via kommunens hemsida finns
möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter.
Den som lämnar synpunkter eller klagomål kan också ange om svar önskas
från verksamhetsansvarig eller ansvarig politiker. Inom omsorg och stöd
finns också en sida på hemsidan där synpunkter och klagomål kan lämnas i
denna verksamhet. Skol- och utbildningsförvaltningen har väl utvecklade
rutiner för klagomålshantering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.
Motion daterad 2019-04-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 374:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15, § 32:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-08-13 § 24:
Gertrud Ekman (S) bjuds åter in till nästa sammanträde med
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings
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förslag (motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag (motionen avslås) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Gertrud Ekman (S).
Kanslienheten.
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Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen
Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson (SD) om svenska som
språk i Skurups skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för komplettering med:
- Juridisk belysning i förhållande till europeisk lagstiftning.
- Ekonomiska konsekvenser vid ett bifall till motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att en policy om att svenska
språket skall användas i både klassrum och på rasterna i förskola,
grundskola och gymnasieskola i Skurup. Detta för att barn och elever med
ett annat modersmål än svenska snabbare ska komma in i det svenska
samhället. Policyn ska inte omfatta de som har ett officiellt minoritetsspråk
som modersmål. Sverigedemokraterna skriver vidare i sin motion att det
idag pratas olika språk i korridorerna på Skurups skolor och att detta kan
öka risken för utanförskap, mobbing och missförstånd på grund av bristande
kommunikation.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser inte att föreslagen policy gynnar barn
och elevers språkutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23.
Motion daterad 2019-06-14.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 375:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 418:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-10-14, § 28: Föreslår
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.

Justerandes signatur

Protokoll

19 (37)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-01-27

KS 2019.1665

KF § 9

Dnr KS 2019.897

Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 233: Ärendet läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare juridisk
belysning i förhållande till europeisk lagstiftning.
Babak Rahimi (V) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering med
ekonomiska konsekvenser vid ett bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) motivering till
återremissen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
motiveringen.
Ordföranden ställer proposition på Babak Rahimis (V) motivering till
återremissen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
motiveringen.
__________
Beslutet skickas till:
Pernilla Lidfeldt (SD).
Jörgen Lidfeldt (SD).
Jimmy Nilsson (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef
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Svar på medborgarförslag om att Östra Vemmenhög
klassas som ett tätbebyggt område
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till att det är för få hushåll för att få det klassat som tätbebyggt område.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Östra Vemmenhög klassas som ett
tätbebyggt område.
Ett tättbebyggt område ska minst vara 200 hushåll som max får vara
placerade 200 m ifrån varandra. Remiss ska skickas till Trafikverket och
Länsstyrelsen som sedan yttrar sig angående en sådan reglering. Ställer de
sig negativa går det inte att genomföra. I fallet med Östra Vemmenhög är
det under 30 hushåll vilket gör att det inte går att få igenom en sådan
reglering.
Beslutsunderlag
Förslag.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 372:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 415:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är för få hushåll för att
få det klassat som tätbebyggt område.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2019-10-17, § 203:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
yttrandet från trafikingenjören
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämndens förslag
(medborgarförslaget avslås) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på förslag från Slimmingeby skolan och
Mackleanskolan om en skateboardpark/bana
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och komplettera med
alternativ placeringen öster, söder eller norr om dammen vid Prästajorden.
Finansiering av investeringskostnad på 5 mnkr överlämnas till
budgetgruppen för hantering.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från skolrådet Mackleanskolan och Slimmingeby skola
om att det byggs en skateboardpark/bana i Skurup.
Förvaltningen är positiv till att anlägga en skateboardpark och
förvaltningens förslag på plats är vid Rutgerskolans utomhusområde.
Fördelar med denna plats är att den ligger centralt i kommunen med närhet
till ett flertal skolor samt att Skurups Sparbank Arena ligger i anslutning.
I nuläget finns det inga beslut på vad som kommer hända med Rutgerskolan
men förvaltningens förslag är att skolan görs om till kulturhus där man även
utvecklar utomhusmiljön där en skateboardpark ingår.
Kommunutvecklingsberedningen konstaterar att eftersom det inte finns
någon förening kopplad till skatboardbanor i kommunen finns inga andra
finansieringsalternativ. Därför lämnas det till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Av tjänsteskrivelsen i ärendet framgår följande gällande ekonomi:
Kostnad för att anlägga en skateboardpark beror på hur stor parken ska vara
samt vilka hinder som ska ingå i parken. Parken i Rydsgård offererades
2013 till en kostnad av 800 tkr. Förvaltningen tänker sig att en skatepark i
Skurup skulle utformas med svårare och mer avancerade hinder, så att vi
inte anlägger en likadan anläggning för samma målgrupp. För att
åstadkomma detta bör man räkna med att investeringskostnaden idag kan
uppgå till ca 5 mkr. Driftkostnaderna för en utomhusskatepark i betong är
låga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-05.
Medborgarförslag daterat 2017-05-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 371:
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Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 414:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen och komplettera med alternativ placeringen öster, söder eller norr
om dammen vid Prästajorden.
Finansiering av investeringskostnad på 5 mnkr överlämnas till
budgetgruppen för hantering.
Vidare konstaterar kommunutvecklingsberedningen att alternativ
finansiering försvåras på kort sikt, då det inte finns någon
skateboardförening. Vid ett bifall till motionen ges serviceförvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering via Boverket.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08, § 49:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen och komplettera med alternativ placeringen öster, söder eller norr
om dammen vid Prästajorden.
Finansiering av investeringskostnad på 5 mnkr överlämnas till
budgetgruppen för hantering.
Vidare konstaterar kommunutvecklingsberedningen att alternativ
finansiering försvåras på kort sikt, då det inte finns någon
skateboardförening. Vid ett bifall till motionen ges serviceförvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering via Boverket.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-04-02, § 23:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen och komplettera med alternativ placeringen öster, söder eller norr
om dammen vid Prästajorden. Vidare konstaterar
kommunutvecklingsberedningen att alternativ finansiering försvåras på kort
sikt, då det inte finns någon skateboardförening.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 15:
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka alternativ
finansiering.
Kommunstyrelsen 2019-01-28 § 73:
Ärendet återremitteras för fortsatt utredning av alternativa placeringar samt
kostnadsberäkning.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 15:
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka alternativ
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finansiering.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-12-11, § 85: Bifall med hänvisning
till tjänsteskrivelsen att frågan ska behandlas i förslaget om Rutgerskolans
framtid.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-09-11, § 57: Beredningen ger
förvaltningen i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-29, § 9: Medborgarförslaget
remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Johan Bolinder (M), Babak Rahimi (V) och Lena
Axelsson (S) yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens förslag
(förslaget bifalles).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
(förslaget bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på förslag från Slimmingeby skolan om mer
lekutrustning på badet
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Slimmingeby Skola föreslår i ett medborgarförslag att det ska
finns mer lekutrustning på badet i Skurup.
Förslaget skrevs den 2017-04-24, efter detta så har en vattenrutschbana
införskaffats till badet i Skurup, detta gjordes under sommaren 2017. Badet
har även införskaffat lite mindre lekutrustningar som besökarna kan låna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-05.
Förslag daterat 2017-04-24
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-28 § 72:
Kommunstyrelsen inte har något att invända mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Förslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-12-11, § 84: Besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-29, § 6: Medborgarförslaget
remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
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Interpellation från Helena Samuelsson (S) till
kommunstyrelsens ordförande angående beslutat
Reformprogram om ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Helena Samuelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande
angående beslutat Reformprogram om ekonomiskt bistånd
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-01-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16 (2020-01-16 KFPB
§3):
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Interpellation från Babak Rahimi (V) till ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen om dricksvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att interpellationen får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen om dricksvatten.
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-01-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16 (2020-01-16 KFPB
§4):
Under förutsättning av att interpellanten tjänstgör vid sammanträdet föreslår
kommunfullmäktiges presidieberedning att interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anmäls och överlämnas till kommunfullmäktiges
presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD till ordföranden i skol- och
utbildningsutskottet angående politisk påverkan och politiska
manifestationer i skolorna i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidieberedning.
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Val av årsmötesombud till årsstämman i Skånes Miljöoch hälsoskyddsförbund 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven-Bertil Persson (C) till
årsmötesombud och Karl Kårebrant (SD) till årsmötesombudsersättare
vid årsstämmor i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
Val av årsmötesombud till årsstämman i Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbund 2020-2022.
__________
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Avsägelser - Eva Hallmer Lindahl (L), Lars Lindahl (L),
Swen Åke Borg
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Hallmer Lindahl (L) beviljas entledigande från uppdragen som ledamot
i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen. Protokollet
överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning gällande uppdraget i
kommunfullmäktige.
Lars Lindahl (L) beviljas entledigande från uppdragen som ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen och ersättare i myndighetsnämnden för miljö
och byggnad.
Swen-Åke Borg beviljas entledigande från uppdraget som revisor.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande avsägelser:
- Eva Hallmer Lindahl (L) som ledamot kommunfullmäktige, ledamot
kommunstyrelsen, ledamot socialnämndsutskottet och ersättare
personalutskottet.
- Lars Lindahl (L) som ledamot samhällsbyggnadsberedningen och ersättare
myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
- Swen-Åke Borg som revisor.

Beslutsunderlag
Avsägelse Eva Hallmer Lindahl (L) som ledamot
kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot
socialnämndsutskottet och ersättare personalutskottet.
Avsägelse Lars Lindahl (L) som ledamot samhällsbyggnadsberedningen
och ersättare myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Avsägelse Swen-Åke Borg som revisor.
__________
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Fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsen efter Eva
Hallmer Lindahl (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Kerstin Peterson Brodda (L) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval efter Eva Hallmer Lindahl (L)
som beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
__________
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Fyllnadsval efter Lars Lindahl (L) som ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen och ersättare i
myndighetsnämnden miljö och byggnad
Kommunfullmäktiges beslut
Arne Wallin (L) utses till ny ledamot i samhällsbyggnadsberedning och till
ny ersättare i myndighetsnämnden miljö och byggnad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval efter Lars Lindahl (L) som
beviljats entledigande från uppdragen som ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen och ersättare i myndighetsnämnden miljö
och byggnad.
__________
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Fyllnadsval efter Swen-Åke Borg som revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Marianne Larsson (S) utses till ny revisor.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval efter Swen-Åke Borg som revisor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar att platsen
som revisor vakantsätts.
Lena Axelsson (S) yrkar att platsen som revisor tillsätts med Marianne
Larsson (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huruvida uppdraget som revisor ska
vakantsättas eller tillsättas och finner att kommunfullmäktige beslutar att
vakantsätta uppdraget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att vakantsätta
Nej-röst för att tillsätta
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
2 ja-röster och 27 nej-röster medan 12 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att tillsätta revisor.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Marianne Larsson (S) ska
utses till revisor och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Fyllandsval av styrelseledamot till Skurups Jordbruks
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Conny Axtelius (S) utses till ny styrelseledamot i Skurups Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av styrelseledamot i Skurups
Jordbruks AB.
__________
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Fyllnadsval av styrelseledamot i Skurup Kommunala
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet överlämnas till valberedningen för förslag.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval av styrelseledamot i Skurup Kommunala AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar med instämmande av Johan Bolinder (M) att
ärendet överlämnas till valberedningen för förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lena Axelssons (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) om
kommunalt arvode för vigselförrättare anmäls och överlämnas till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
Motion från Kristina Wieslander (V) och Babak Rahimi (V) kring förändrad
förvaltning av kommunens gräsmatteytor (KS 2019.1684) - remitteras till
kommunstyrelsen.
Motion från Lars Nyström (SD) om att införa migrationsstopp i Skurups
kommun (KS 2019.1725) - remitteras till kommunstyrelsen.
E-förslag om gång och cykelbana (KS 2019.1264) - remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
E-förslag om cykelbana från Skurup till Abbekås (KS 2019.1291) remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
E-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans utvecklingsmöjligheter på
Rutgerskolan (KS 2019.1347) - remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
E-förslag om personligt ombud i Skurup (KS 2019.1398) - remitteras till
individ- och omsorgsberedningen.
E-förslag om att upphäva beslutet om att lägga ner verksamheten med
personligt ombud (KS 2019.1399) - remitteras till individ- och
omsorgsberedningen.
Vid kommunfullmäktiges behandling föreligger även motion från Eva
Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) om kommunalt
arvode för vigselförrättare (KS 2020.197).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16 § 2:
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
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Motion från Kristina Wieslander (V) och Babak Rahimi (V) kring förändrad
förvaltning av kommunens gräsmatteytor ( KS 2019.1684) - remitteras till
kommunstyrelsen
Motion från Lars Nyström (SD) om att införa migrationsstopp i Skurups
kommun (KS 2019.1725) - remitteras till kommunstyrelsen
E-förslag om gång och cykelbana (KS 2019.1264) - remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen
E-förslag om cykelbana från Skurup till Abbekås (KS 2019.1291) remitteras till samhällsbyggnadsberedningen
E-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans utvecklingsmöjligheter på
Rutgerskolan (KS 2019.1347) - remitteras till skol- och
utbildningsberedningen
E-förslag om personligt ombud i Skurup (KS 2019.1398) - remitteras till
individ- och omsorgsberedningen
E-förslag om att upphäva beslutet om att lägga ner verksamheten med
personligt ombud - remitteras till individ- och omsorgsberedningen (KS
2019.1399)
__________

Justerandes signatur

