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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

Plats och tid

Sammanträdesrum Mårten, kommunhuset, 2020-02-11, kl.
18.00–19.20

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

Justerade paragrafer

§ 1–5

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup 2020-02-19

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Jörgen Sjöslätt (C)

Justerare

Anders Kristiansen (SkuP)

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

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-20

Datum då anslaget tas ned

2020-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Beslutande
Jörgen Sjöslätt (C)
Anders Kristiansen (SkuP)
Tommy Elofsson (M)
Lars Dekan (SD)
Ingrid Book (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Håkan Hansson (M)
Lina Lindskog (M)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

Fredrik Roström (S)
Göran Leander (S)
Lisen Hendeberg (V)
Conny Axtelius (S), tjg ers

Magnus Book (SD)
Göran Larsson (MP)
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

Sida

Godkännande av dagordning...................................................................................................... 4
Uppdrag att ta fram Vision 2045 ............................................................................................... 5
Revidering av näringslivsplanen (återremiss) ............................................................................ 6
Aktuella näringslivsfrågor .......................................................................................................... 8
Information från arbetsgruppen - bredbandspolicy .................................................................... 9
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

KUB § 1

Godkännande av dagordning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg av information från arbetsgruppen
för framtagande av bredbandspolicy.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 2

Dnr KS 2015.80

Kommunutvecklingsberedningen

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

Uppdrag att ta fram Vision 2045
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på processbeskrivning med
modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m. Frågan gällande
tillsättande av politisk arbetsgrupp behandlas vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 354, beslutat att ge
kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision
2045 för Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i
uppdrag att återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet,
dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-12-16 §354:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen i
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att återkomma med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 419:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att ge beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för
Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag
på processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m
m. Frågan gällande tillsättande av politisk arbetsgrupp behandlas vid nästa
sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 3

Dnr KS 2018.392

Kommunutvecklingsberedningen

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

Revidering av näringslivsplanen (återremiss)
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen avger svar på återremissen i enlighet med
serviceförvaltningens redogörelse samt uttalar att vaksamhet ska råda i det
fortsatta arbetet så att turism/destinationsutveckling ges tillräckligt fokus.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har 2019-10-08, §
50, föreslagit kommunfullmäktige godkänna att turismplanen införlivas med
näringslivsplanen samt att revideringen ska vara klar under 2020 (Det
innebär att någon revidering av näringslivsplanen inte kommer att göras
under 2019).
Kommunstyrelsen har beslutat att återemittera ärendet för att inhämta
synpunkter från näringslivsrådet samt komplettera med konsekvensanalys
där för- och nackdelar presenteras.
Serviceförvaltningen har avgett följande synpunkter:
Tillväxt och Utvecklingsenheten har föreslagit att man slår ihop
Näringslivsplan och Turismplan med fokus på näringslivsarbetet. Enheten
anser att det blir ett tydligare och mer renodlat arbete med en tydligare
koppling till näringslivsrådet. Enheten anser också att det är viktigt att visa
på att man behandlar alla näringar lika.
Enheten anser också att en gemensam plan bättre speglar kommunens nya
organisation och struktur för arbetet genom Tillväxt och
Utvecklingsenheten.
En sammanslagen plan innebär inte att man inte kan arbeta tematiskt med
olika näringar när det anses relevant.
En renodlad plan med fokus på näringslivet kommer också att visa på och
underlätta samarbetet med övriga förvaltningar och enheter i Skurups
kommun vilket ses som positivt.
Tillväxt och Utvecklingsenheten har samrått och processat förlag kring
revidering av och sammanslagning av Näringslivsplan och Turismplan med
Skurups kommuns Näringslivsråd, senast 2019-11-26.
Näringslivsrådet ställer sig positiva till förslag av revidering samt att man
har en plan som täcker in alla näringar i Skurups kommun.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 3

Dnr KS 2018.392

Kommunutvecklingsberedningen

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 420:
Ärendet återemitteras för att inhämta synpunkter från näringslivsrådet samt
komplettera med konsekvensanalys där för- och nackdelar presenteras.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 50:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
turismplanen införlivas med näringslivsplanen samt att revideringen ska
vara klar under 2020 (Det innebär att någon revidering av näringslivsplanen
inte kommer att göras under 2019).
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att beredningen avger svar på återremissen i
enlighet med serviceförvaltningens redogörelse samt att vaksamhet ska råda
i det fortsatta arbetet så att turism/destinationsutveckling ges tillräckligt
fokus.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt förslag och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

KUB § 4

Aktuella näringslivsfrågor
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad informerar om följande aktuella
näringslivsfrågor:
•Svenskt Näringsliv Utvecklingsgrupp
•Näringslivsfest 29/5
•Framtidsmässa 23/10
•Inväntar beslut om Näringslivsplan
•Stort intresse från media
•Destinationsutveckling
–13/2 14:00
•Näringslivsträff
–28/2
•Workshop med Svenskt Näringsliv
–13/3 14:00
•Företagsbesök 2.0
–28/2 13:00
•Företagsbesök 2.0
–17/3 13:00
•Strategisk självförsörjning
–Skuggning
Aktuell arbetslöshetsstatistik.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Diarienummer

KS 2019.1557

KUB § 5

Information från arbetsgruppen - bredbandspolicy
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anders Kristiansen (SkuP) informerar om arbetsgruppens arbete med
framtagande av bredbandspolicy. Struktur för policyn är under framtagande.
Arbetsgruppsmöte hålls den 26 februari varefter redovisning och
avstämning sker på kommunutvecklingsberedningens sammanträde den 17
mars och därefter beslut den 5 maj.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2019-11-12, § 56:
Beredningen utser följande till arbetsgrupp med uppgift att se över och
lämna förslag på reviderad bredbandspolicy:
Anders Kristiansen (SkuP), sammankallande
Göran Leander (S)
Lars Dekan (SD)
Återrapportering ska ske till beredningen den 17 mars 2020.
__________

Justerandes signatur

