Protokoll

1 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2020-02-24, kl. 18.00–
21.50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Karl Kårebrant, revisor
Gunilla Carlsson, kommunikationschef Sysav
Anna Nerlund, miljöpedagog Sysav

Justerade paragrafer

§ 24–51

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-03-03 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)
Justerare

Martin Hansson (M)

Jimmy Nilsson (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-03

Datum då anslaget tas ned

2020-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist

Protokoll

2 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Ann-Christin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Helena Samuelsson (S)
Ann-Charlott Madsen Söderberg (V)
Sven Strandberg (KV)
Jeanette Bohman (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
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), §§ 24-39
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Fredrik Roström (S), tjg ers
Babak Rahimi (V), tjg ers
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Ingrid Book (SD), tjg ers
Claes Danebod (SD), tjg ers §§ 40-51

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Inger Ekelund (L)
Lis-Lott Hortevall (M)
Tommy Elofsson (M)
Ingemar Johansson (C)
Yvonne K Nilsson (S)
Bengt Nilsson (S)

Jan-Erik Persson (KV)
Claes Danebod (SD), delvis tjg
Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)

__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

Svar på interpellation angående beslutat Reformprogram om ekonomiskt bistånd ................. 44
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Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 24

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Martin Hansson (M) och Jimmy Nilsson (SD) utses till justerare.
Roland Hansson (S) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 25

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 26

Information från SYSAV
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Carlsson, kommunikationschef, och Ann Nerlund, miljöpedagog,
informerar om Sysavs uppdrag med att ta emot och behandla avfall,
företagets affärsidé och dess verksamhet.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 27

Dnr KS 2020.48

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Referensgruppen för ny skola i Rydsgård har haft möte, för närvarande
avvaktas resultatet av arkeologisk undersökning.
- Upphandlingsunderlag för särskilt boende i Skurup är under framtagande.
Upphandlingen förväntas vara klar till sommaren.
Individ- och omsorgsberedningen
- Information till kommunfullmäktige gällande droganvändandet i
kommunen, IOB § 54/2019.
Skol- och utbildningsberedningen
- Behandlat sex motioner.
- Arbetar med strategi för likvärdig utemiljö.
Kommunutvecklingsberedningen
- Genomför workshop, näringslivsplan, vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 28

Dnr KS 2020.48

Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant redovisar genomförd granskning av
färdtjänst.
Beslutsunderlag
Granskning av färdtjänst_Skurup_200116.
Rapport_Granskning av färdtjänst_Region Skåne_200123_slutlig.
Slutrapport_Granskning av färdtjänst_Y-T-S.
Missiv genomförd granskning av färdtjänsten.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 29

Dnr KS 2019.1579

Sammanslagning av budgetramar inom
serviceförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att slå samman budgetram 401 och 419 till en
budgetram 401 Gemensamma resurser serviceförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Budgetram 401 innehåller dels förvaltningsövergripande poster och dels
enheten för Tillväxt och utveckling med verksamheterna plan, exploatering,
infrastruktur, trafik, GIS, näringsliv och turism m.m.
Näringsliv och turism utgör idag en egen budgetram 419, som endast
innehåller lönekostnader och kringkostnader för arbetet. Denna budgetram
överfördes från kommunövergripande stab till serviceförvaltningen i
samband med en omorganisation i förvaltningen inför 2019, då de personer
som arbetar med näringsliv och turism förflyttades till tillväxt- och
utvecklingsenheten inom serviceförvaltningen.
Budgetramarna önskas hopslagna av administrativa förenklingsskäl.
Sammanslagningen är kostnadsneutral. Förslaget är endast av formell natur.
Checklista enligt FN’s barnkonvention är inte relevant.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 8:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att slå samman budgetram
401 och 419 till en budgetram 401 Gemensamma resurser
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 30

Dnr KS 2019.951

Revidering av riktlinjer för krisberedskap 2019-2022 för
Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Revidering av riktlinjer för krisberedskap 2019-2022 för Skurups kommun
antas.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma vad gäller krishantering vid
pandemi.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument
för sitt arbete med krisberedskap. I Skurups kommun kommer
styrdokumentet i enlighet med beslutad nomenklatur benämnas riktlinje.
riktlinjer för krisberedskap 2019-2022 för Skurups kommun antogs av
kommunfullmäktige 2019-12-16 eftersom den måste vara beslutad senaste
31 december under mandatperiodens första år. Kommunstyrelsen beslutade
2019-11-25 att förvaltningen snarast efter nyår skulle återkomma med
reviderade riktlinjerna för krisberedskap utifrån den förändrade politiska
organisationen samt att förtydliga vad som avses med begreppet nämnd.
Kommundirektören redogjorde på kommunfullmäktige 2019-12-16 för de
ändringar som skulle göras. Ytterligare ändringar har gjorts i dokumentet
varför ärendet tas upp på nytt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-14.
Riktlinje, daterad 2019-12-14
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-01-13 KS §16:
Kommunstyrelsens förslag
Revidering av riktlinjer för krisberedskap 2019-2022 för Skurups kommun
antas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att kommundirektören uppdras att i
Övnings- och utbildningsplan lägga in att för krisledningsnämnden
genomföra en grundläggande utbildning vid mandatperiodens början samt
övriga år ska en kompletteringsutbildning genomföras.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 30

Dnr KS 2019.951

Kommunfullmäktige 2019-12-16, § 351:
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för krisberedskap 2019-2022
för Skurups kommun.
Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 410: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta riktlinje för krisberedskap 2019-2022 för
Skurups kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att
snarast efter nyår återkomma med reviderade riktlinjerna för krisberedskap
utifrån den förändrade politiska organisationen samt att förtydliga vad som
avses med begreppet nämnd.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge säkerhetschefen i uppdrag att delge
ledamöterna i krisledningsnämnden övnings- och utbildningsplanen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jeanette Bohman (L) yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
återkomma vad gäller krishantering vid pandemi.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Jeanette Bohmans (L) yrkande
om uppdrag till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Malin Ekblad, säkerhetschef.
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 31

Dnr KS 2019.190

Utökning av investeringsbudget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2020 utöka investeringsramen med
totalt 720 000 kronor enligt redovisat förslag. Den utökade
investeringsramen fördelas till Myndighetsenheten med 220 000 kronor och
till kommunövergripande staben med 500 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun har ett behov av att utveckla de administrativa
processerna. Idag bygger en stor del av det administrativa arbetet på manuell
hantering, både när det gäller interna processer som hantering av
ekonomiska transaktioner men också externa processer gentemot
administrativa tjänster och service till kommunens brukare och medborgare.
Utifrån kommunens ekonomiska läge och krav på effektiviseringsarbete
inom de olika verksamhetsområdena bör processen med att anskaffa och
utveckla tekniska system påskyndas. IT- och digitaliseringsprocessen ligger
allmänt i tidens anda och särskilt i Skurups kommuns beslutade
digitaliseringsplan.
Investeringar i ny teknisk utveckling kommer att öppna upp för effektivare
arbetsprocesser och bidrar på sikt till kostnadsminskningar alternativt ökad
servicenivå.
Följande investeringsprojekt föreslås under 2020.
Investering

Månadsavgift

Ekonomikoppling ByggR och Ecos

130 000 kr

2 490 kr

Detta bidrar till att kommunen kan minska manuellt dubbelarbete med
fakturering.
Minut Bygg

90 000 kr

5 000 kr

Beräknad tidsbesparing upp till 60 minuter per ärende. Det ger bättre service
till företag och enskilda som söker bygglov.
Underlättar personalplanering.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 31

Dnr KS 2019.190

Investering e-tjänsteplattform inkl. koppling
mobilt Bank ID/integration mot AD

500 000 kr

27 500 kr

Är ett led i att utveckla kommunens tillgänglighet och service till
medborgare och brukare generellt samt att effektivisera och kvalitetssäkra
de interna administrativa uppgifterna.
Total utökad investeringsram

720 000 kr

*Månadsavgiften omfattar bl.a årlig kostnad för licens/support och kostnad
för mobilt Bank ID/integration mot AD
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 17:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2020 utöka
investeringsramen med totalt 720 000 kronor enligt redovisat förslag. Den
utökade investeringsramen fördelas till Myndighetsenheten med 220 000
kronor och till kommunövergripande staben med 500 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ärendet ska kompletteras med
checklistan enligt barnkonventionen inför behandling i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 32

Dnr KS 2018.1409

Arvodesbestämmelser, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning med
uppmaning att kalla gruppledarna för avstämning.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till revideringar i arvodesbestämmelserna.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser, daterat 2019-11-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §22):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår att kommunfullmäktige
antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Skurups kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att redaktionella ändringar ska göras
innan behandling i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-12-05, § 45:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Skurups kommun.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, § 38: Kanslichefen ges
i uppdrag att till nästa sammanträde revidera arvodesreglementet utifrån
fattat beslut gällande kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-08-13, § 22: Presidiet
avvaktar med att föra ärendet vidare tills dess att eventuellt beslut fattats
angående avskaffande av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-05-14, § 17: Presidiet
beslutar att det i förslaget görs justering så att det ej utgår
sammanträdesersättning vid kommunfullmäktiges presidiums
beredningssammanträden. I övrigt avvaktas med att föra förslaget vidare för
beslut.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jeanette Bohman (L) yrkar följande:
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 32

Dnr KS 2018.1409

- I § 4 stryks sista meningen.
- I § 8, begränsade årsarvoden, görs ändring för beredningarna så att arvodet
kopplas till antalet genomförda sammanträden.
Babak Rahimi (V) instämmer i Jeanette Bohmans yrkande samt yrkar att
istället för riksdagsledamots årsarvode ska prisbasbelopp användas.
Arne Nilsson (SD) och Magnus Book (SD) yrkar bifall till
kommunfullmäktiges presidieberednings förslag.
Magnus Alm (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges
presidieberedning med uppmaningen att kalla gruppledarna för avstämning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidieberedning
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Beslutande organ
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KS 2020.40

KF § 33

Dnr KS 2018.981

Val av styrelse och presidium i Skurups Jordbruks AB
från 2020 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till styrelse och presidium i
Skurups Jordbruks AB från 2020 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma:
Styrelseledamöter
Magnus Andersson (M)
Christer Larsson (C)
Ingvar Wennersten (SD)
Stig Åhlander (SD)
Lena Axelsson (S)
Maria Ivansson (MP)
Conny Axtelius (S)
Suppleanter
Ulf Nilsson (M)
Monica Larsson (SD)
Tomas Holmgren (KV)
Ordförande
Magnus Andersson (M)
1 vice ordförande
Christer Larsson (C)
2 vice ordförande
Ingvar Wennersten (SD)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelse och presidium i Skurups
Jordbruks AB från 2020 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma.
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Kommunfullmäktige
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KF § 33

Dnr KS 2018.981

Tidigare behandling
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 2.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag och yrkar dessutom att Ulf Nilsson (M) utses till suppleant.
Valberedningens förslag:
Styrelseledamöter
Magnus Andersson (M)
Christer Larsson (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Stig Åhlander (SD)
Lena Axelsson (S)
Maria Ivansson (MP)
Conny Axtelius (S)
Suppleanter
Vakant (M)
Monica Larsson (SD)
Tomas Holmgren (KV)
Ordförande
Magnus Andersson (M)
1 vice ordförande
Christer Larsson (-)
2 vice ordförande
Ingvar Wennersten (SD)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag (plus Ulf
Nilsson, suppleant) till styrelseledamöter, suppleanter och presidium samt
mandattid och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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KF § 34

Dnr KS 2018.981

Val av styrelse och presidium i Skurupshem AB från
2020 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till styrelse och presidium i
Skurupshem AB från 2020 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma:
Styrelseledamöter
Staffan Andersson (-)
Nicklas Olsson (M)
Jimmy Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Lena Axelsson (S)
Helena Samuelsson (S)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Suppleanter
Sven Rosengren (SkuP)
Stig Åhlander (SD)
Göran Rundelius (S)
Ordförande
Staffan Andersson (-)
1 vice ordförande
Nicklas Olsson (M)
2 vice ordförande
Jimmy Nilsson (SD)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelse och presidium i Skurupshem
AB från 2020 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års ordinarie
bolagsstämma.
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Tidigare behandling
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 3.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag.
Valberedningens förslag:
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till styrelse
och presidium i Skurupshem AB från 2020 års ordinarie bolagsstämma t o
m 2023 års ordinarie bolagsstämma:
Styrelseledamöter
Staffan Andersson (-)
Nicklas Olsson (M)
Jimmy Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Lena Axelsson (S)
Helena Samuelsson (S)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Suppleanter
Sven Rosengren (SkuP)
Stig Åhlander (SD)
Göran Rundelius (S)
Ordförande
Staffan Andersson (-)
1 vice ordförande
Nicklas Olsson (M)
2 vice ordförande
Jimmy Nilsson (SD)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till
styrelseledamöter, suppleanter, presidium samt mandatperiod och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Fyllnadsval av styrelseledamot i Skurups Kommunhus
AB till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Roland Hansson (S) utses till styrelseledamot i Skurups Kommunhus AB till
och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av styrelseledamot i Skurups
Kommunhus AB till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.
Tidigare behandling
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 4:
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Magnus Alm (S)
till styrelseledamot i Skurups Kommunhus AB till och med 2023 års
ordinarie bolagsstämma.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag.
Johan Bolinder (M) yrkar att nomineringen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Magnus Alm (S) kan väljas och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Omröstning begärs och ordföranden konstaterar att omröstningen ska vara
sluten eftersom det gäller val.
Sekreteraren upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Blanka
valsedlar delas ut.
Omröstning
Justerarna bistår vid den slutna omröstningen och de röstande ropas upp och
avger sina röster.
Vid räkning av rösterna konstateras att 40 röster har avgetts enligt följande:
3 valsedlar är blanka, 22 valsedlar upptar namnet Roland Hansson och 15
valsedlar upptar namnet Magnus Alm. Således har Roland Hansson valts.
__________
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Fyllnadsval av styrelseledamot i Skurup Kommunala
AB till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vakantsätta uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av styrelseledamot i Skurup
Kommunala AB till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 5.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att uppdraget vakantsätts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om uppdraget ska vakantsättas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Fyllnadsval av styrelseledamot i Skurups Elverk AB till
och med 2023 års ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vakantsätta uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av styrelseledamot i Skurups
Elverk AB till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.
Tidigare behandling
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 6.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att uppdraget vakantsätts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om uppdraget ska vakantsättas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Val av huvudmän i Skurups Sparbank
Kommunfullmäktiges beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse följande till huvudmän
i Skurups Sparbank från sparbanksstämman 2020 till och med
sparbanksstämman 2024:
Andreas Oskarsson (M)
Nicklas Olsson (M)
Hasse Månsson (C)
Arne Nilsson (SD)
Monica Larsson (SD)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Akila Selam (S)
Helen Ljungkvist Holmgren (KV)
Göran Pettersson (MP)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av huvudmän i Skurups Sparbank.
Tidigare behandling
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 7:
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse följande till huvudmän
i Skurups Sparbank från sparbanksstämman 2020 till och med
sparbanksstämman 2024:
(vakant (M))
(vakant (M))
Hasse Månsson (C)
Arne Nilsson (SD)
(vakant (SD))
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Akila Selam (S)
Helen Ljungkvist Holmgren (KV)
Göran Pettersson (MP)
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), utöver valberedningens förslag yrkas att Andreas
Oskarsson (M) och Nicklas Olsson (M) utses till huvudmän.
Lars Nyström (SD), utöver valberedningens förslag yrkas att Monica
Larsson (SD) utses till huvudman.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag kompletterat
med framförda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Avsägelse från Emma Ljunggren (C) som ersättare i
Skurups Kommunhus AB, samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emma Ljunggren (C) samt att
utse Solbritt Lundgren (C) till ny suppleant i Skurups Kommunhus AB till
och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlar avsägelse från Emma Ljunggren (C) som
ersättare i Skurups Kommunhus AB, samt fyllnadsval
Tidigare behandling
Valberedningens förslag, 2020-02-12, § 8:
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Emma Ljunggren
(C) samt att utse Solbritt Lundgren (C) till ny suppleant i Skurups
Kommunhus AB till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om gröna kommunala tak
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tagit del av motionen och har inget att erinra om att
Skurup Kommunala AB samt Skurupshem AB gör en inventering av alla
kommunalt ägda tak, för att se vilka som lämpar sig för att bli gröna tak.
Serviceförvaltningen vill dock anföra de nackdelar som finns med s.k. gröna
tak då motionen ej tar upp dessa. I övrigt har serviceförvaltningen inget att
tillägga angående de positiva effekterna med gröna tak.
Förvaltningen menar att trots alla nämnda fördelar med gröna tak så
förekommer även nackdelar. Några nackdelar med gröna tak är priset samt
kostnaderna som tillkommer för anläggning samt skötsel/underhåll. Det
finns även risker med läckage till underliggande konstruktion. Är
underliggande konstruktion av trä kan rötskador och mögel vara en av
följderna. Även vid betongkonstruktioner kan det bli skador.
Detta kan leda till den så kallade sjuka-hus-sjukan vilket kan leda till att de
människor som vistas i lokalerna kan drabbas av hälsoproblem. En annan
nackdel från läckage är att de kan tränga sig i porösa material samt
värmeisoleringsmaterial som t ex. mineralull och få betydligt sämre
isoleringsförmåga vilket leder till högre uppvärmningskostnader. En annan
nackdel med gröna tak är dess tyngd. Jämfört med vanligt tak, t ex plåt eller
papp så väger grönt tak betydligt mer, vilket kräver utförliga beräkningar av
en konstruktör för att se om taket tål lasterna för ett grönt tak. Grönt tak
kräver dessutom avsevärt mer underhåll och skötsel än vad ett vanligt tak
gör. Till exempel så behöver det gröna taket bevattnas och någon form av
bekämpningsmedel behöver sannolikt användas samt att taket förmodligen
behöver en särskild behandling på något sätt för att etablera sig i det
väderförhållande som råder. Därmed kräver det både mer underhåll och
skötsel än ett vanligt tak vilket är kostsamt.
Serviceförvaltningen tycker det kan vara positivt med gröna tak, men
nackdelarna bör beaktas.
En annan viktig aspekt att beakta är bygglov. För att anlägga ett grönt tak på
någon befintlig byggnad krävs i regel bygglov för fasadändring. Beroende
på vad detaljplanen säger kan det vara så att det på vissa byggnader blir
svårt att få bygglov för.
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Skurup Kommunala AB och Skurupshem AB har i skrivelse tillsammans
yttrat sig över motionen.
Av skrivelsen framgår att de inte har något att invända mot en inventering
om Skurups kommun beställer en sådan. Inventeringen måste utföras av
teknisk konsult och bedöms kosta runt 500 tkr-1 mkr för samtliga tak.
Bolagen ser också de fördelar som beskrivs i motionen och delar även de
nackdelar som serviceförvaltningen anfört.
Att anlägga gröna tak krävs att byggkonstruktionen skyddas och innebär
stora vikter som belastar konstruktionen.
En annan aspekt är att gröna tak lockar till sig fåglar som kan upplevas
störande och aggressiva i vissa miljöer.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2019-02-22.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-08.
Skrivelse daterad 2019-10-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §11):
Kommunstyrelsens förslag:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen 2019-09-23, § 324: Kommunstyrelsen remitterar
ärendet till Skurup Kommunala AB och Skurupshem AB för yttranden.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 116: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 80: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till motionen.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Johan Bolinder (M) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på var och en av motionens att-satser, om
dessa ska bifallas eller avslås, och finner att kommunfullmäktige avslår attsatserna.
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__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om att införa fyrfackskärl för
sopsortering i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den nyligen genomförda
upphandlingen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att införa fyrfackskärl för ett flertal avfallsfraktioner i
Skurups kommun. Förslagskrivaren nämner att bland annat Lund, Lomma,
Sjöbo och Trelleborg har detta system och att Malmö kommer att införa det
under 2019. Ystad och Vellinge kommer även ta beslut kring fyrfack.
Medborgaren nämner också att det är ett bra system som innebär att
invånarna slipper köra till återvinningscentralen för att sortera och att det
därmed är bra för miljön med mindre avgaser.
Med hänvisning till att Kommunfullmäktiges vid sitt sammanträde den 25
november 2019 beslutade att avskriva ärende KS 2018.1484, Införande av
fyrfackskärl för en- och tvåfamiljsfastigheter, så anses detta ärende besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-18.
Medborgarförslag daterad 2018-06-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §13):
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den nyligen genomförda
upphandlingen.
Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 313: Medborgarförslaget får ställas
och remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Lena Johansson, enhetschef för Miljöstrategiska enheten.
Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare.
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Svar på medborgarförslag om biblioteket i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att integrera biblioteket i den beslutade nya skolan
i Rydsgård har inkommit.
Det finns en planering att flytta nuvarande bibliotek i Rydsgård när nya
skolan är färdigställd. Avsikten är då att erbjuda nytt kombinerat
skolbibliotek och s.k. meröppet bibliotek för allmänheten i skolans nya
lokaler, för att på så sätt bättre hushålla med kommunens resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29.
Medborgarförslag, 2019-06-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §14):
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 235: Ärendet läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Lars Dekan (SD) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om att hårdgjorda ytan
mellan friluftsbadet och Kyrkogatan
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalles för den del som enligt detaljplanen får användas
som parkering.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att hårdgjorda ytan mellan friluftsbadet och
Kyrkogatan.
Enligt detaljplanen ska en del av ytan användas som parkering. Planen
innehåller även en yta för tekniska anläggningar(El) och natur(parkmark)
där den inte tillåter parkering. Parkeringen är planerad i nära anslutning till
centrum och idrottsanläggningen och avser att delvis lösa viss befintlig
parkeringsproblematik.
Detaljplanen ska genomföras av serviceförvaltningen då den avser allmän
plats. Det finns dock inte investeringsmedel under 2019, varför
förvaltningen planerar för genomförande under 2020. Arbete med att röja
upp efter byggetableringen och göra ytan slät inleds dock inom kort.
Kostnad för asfaltering, dagvattenhantering och belysning beräknas uppgå
till ca 300 tkr ur 2020 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24.
Medborgarförslag, 2019-04-12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §15):
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget bifalles för den del som enligt detaljplanen får användas
som parkering.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 200: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om gupp i korsningen
Elleholmsvägen-Föreningsgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget är att göra farthinder i anslutning till den rondellen vid
Elleholmsvägen/Föreningsgatan.
Konsekvensanalys/Överväganden
Rondellen är väl anpassad och byggd efter platsens förutsättningar och
utmärkt med vägmärken enligt gällande regler på ett tydligt sätt
Vid hastighetsmätning och trafikräkning i anslutning till rondellen visade
det sig att hastigheterna har sjunkit med ca 4km/h efter rondellens tillkomst
och hastighetsändringen från 50 km/h till 40km/h. Det här är en dubbelt så
stor sänkning än vad som brukas beräknas vid en 10km/h sänkning. Det
pekar på att rondellen även ca 100 meter efter rondellen ger en förstärkt
hastighetsminskning. Även mindre hastighetssänkningar har stor betydelse
för trafiksäkerheten. Risken för olyckor blir mindre och olyckorna ger
mindre skador.
Även om det är i viss mån möjligt att hålla en relativt hög hastighet genom
rondellen så har den en effektiv hastighetsdämpande effekt då mitten av
rondellen är upphöjd.
Vid rondellen finns ingen gång- och cykelväg som binder ihop
Elleholmsvägen och Norrgatan vilket gör platsen olämplig för gående att
korsa utan de är hänvisade till undergången vid Sotarevägen.
Prioriteringarna för åtgärder är vid platser där det finns anordnade gång- och
cykelbanor med övergångar som inte är hastighetssäkrade till 30km/h.
Anslutning till skolor är även en viktig faktor. Att förbättra för gång- och
cykeltrafikanter är av vikt då det ger positiva samhällsnytta ju fler resor som
tas med kollektivtrafiken eller gång- och cykel istället för bil.
Den sammanlagda årliga budgeten för säkerhetshöjande åtgärder behöver
tas under noggranna överväganden för att de ska ge störst effekt och hamna
på rätt platser.
Det finns en undergång under Föreningsgatan 300 meter söder om
rondellen. De cykelvägar som finns i området är i bra skick och är väl
utbyggda. Det är ca 30 hushåll öster om Föreningsgatan som kan tänkas
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använda en sådan övergång och ca 280 hushåll väster om Föreningsgatan.
De väster om föreningsgatan som ska till hälsopunkten kan med fördel
använda den befintliga undergången och de som har återvinningscentralen
som målpunkt får en omväg i dagsläget. Det är inte många målpunkter på
östra sidan om Föreningsgatan. De öster om Föreningsgatan som har
handelsplatsen som målpunkt kan tänkas använda en sådan övergång också.
Att bygga om hela rondellen för att den ska funka bra för gång- och
cykeltrafikanter blir en mycket kostsam åtgärd. Något som är mer realistiskt
är att göra en gång- och cykelövergång precis norr om rondellen som en
framtida åtgärd vilket finns en kostnad för under rubriken Ekonomi.
Det är en prioriteringsfråga vilka åtgärder och platser där det finns störst
säkerhetsrisker och där flest gång- och cykeltrafikanter passerar. I dagsläget
är inte den här åtgärden prioriterad enligt förvaltningens bedömning.
använda den befintliga undergången och de som har återvinningscentralen
som målpunkt får en omväg i dagsläget. Det är inte många målpunkter på
östra sidan om Föreningsgatan. De öster om Föreningsgatan som har
handelsplatsen som målpunkt kan tänkas använda en sådan övergång också.
Att bygga om hela rondellen för att den ska funka bra för gång- och
cykeltrafikanter blir en mycket kostsam åtgärd. Något som är mer realistiskt
är att göra en gång- och cykelövergång precis norr om rondellen som en
framtida åtgärd vilket finns en kostnad för under rubriken Ekonomi.
Det är en prioriteringsfråga vilka åtgärder och platser där det finns störst
säkerhetsrisker och där flest gång- och cykeltrafikanter passerar. I dagsläget
är inte den här åtgärden prioriterad enligt förvaltningens bedömning.
Ekonomi
Kostnaden för en upphöjning och hastighetsäkrad övergång precis norr om
rondellen kommer till en kostnad på ca 250 000kr. För att minska kostnaden
kan det sökas medfinansiering av åtgärden hos trafikverket upp till 50%.
Nästa år är hela budgeten för säkerhetshöjande åtgärder kopplad till
medfinansiering för bestämda åtgärder och kan inte rymmas inom den
budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11.
Motion daterad 2019-05-02.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §18):

Justerandes signatur

Protokoll

38 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 44

Dnr KS 2019.708

Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-12-10, § 91:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18 § 54:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att ärendet ska remitteras till
serviceförvaltningen för förslag och kostnadsuppskattning avseende enkla
åtgärder som vägmarkeringar eller liknande.
Kommunfullmäktiges 2019-05-27 § 202: Medborgarförslaget remitteras
till samhällsbyggnadsberedningen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.

Justerandes signatur

Protokoll

39 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 45

Dnr KS 2019.293

Svar på medborgarförslag om sätta upp tydliga skyltar
som visar var man får/ska cykla
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att det ständigt pågår uppdatering av skyltar.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget föreslår att samtliga cyklister informeras om vilka
regler som gäller för de som cyklar. Andra delen av förslaget föreslår en
tydlig skyltning om vart man får och skall cykla.
Konsekvensanalys/Överväganden
Varje månad skickas tidning Inblick Skurup ut till alla hushåll i Skurups
kommun och en artikel angående cykling går att ta med en månad. Det finns
även en Skurups app där det går att pusha ut artikeln och även facebook där
artikeln kan länkas till.
Angående skyltning görs det ett löpande arbete med att sätta upp skyltar och
inventera gång- och cykelvägar och uppdatera skyltning och vita målade
sträck där det ska finnas. På många platser är det delade gång- och
cykelvägar där det inte är specificerat vilken sida som gång- eller
cykeltrafikanter ska befinna sig och försiktighet ska visas från båda. På
trottoarer får endast barn upp till 8 år cykla. Vad tydliga skyltar innebär är
inte uttryckt i förslaget och idag sätts skyltar upp enligt gällande
rekommendationer och regler för skyltning som både Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Trafikverkets dokumentation (VGU) har.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
På kommunens gator kan skyltar sättas enligt gällande regler och
rekommendationer som finns.
Ekonomi
Skyltkostnaden finns i gällande skyltbudget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-01-16.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §19):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.

Justerandes signatur

Protokoll

40 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 45

Dnr KS 2019.293

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det ständigt pågår
uppdatering av skyltar.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2019-11-28, § 238:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad anser medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till att det ständigt pågår uppdatering av skyltar.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 73: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera ärendet till myndighetsnämnden för miljö och bygg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämndens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.

Justerandes signatur

Protokoll

41 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 46

Dnr KS 2019.719

Svar på förslag från Rutgerskolan om att flytta
lekställningar
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med strategi
för likvärdiga utemiljöer.
Sammanfattning av ärendet
Eleverna på Rutgerskolan önskar att samtliga lekställningar så som labyrint,
kompisgunga, gungbrädor, båt etc tas med till Mariaskolans skolgård i
samband med att Rutgerskolan stängs. Barn och Ungdomsfullmäktige ställer
sig bakom detta beslut.
På Mariaskolan, precis som på flera andra skolor i kommunen, finns en del
lekredskap som är slitna och behöver bytas ut. En del av dessa skulle kunna
rustas upp. I samband med ordningsställandet av utemiljön på skolområde
Prästamosseskolan, där Mariaskolan ingår, har vissa av lekredskapen från
Rutgerskolan flyttas till Mariaskolan och andra lekredskap rustats upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens förskolor och skolor.
I skrivelsen från Loubna Stensåker-Göransson (M) står det att för att
säkerställa att kommunens barn och elever har samma möjlighet till en
utemiljö som stimulerar till lek, lärande och rörelse föreslås en strategi för
likvärdiga utemiljöer tas fram. Skol- och utbildningsberedningen ska
återkomma till kommunfullmäktige för beslut gällande den framarbetade
strategin.
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget från eleverna på
Rutgerskolan avslås i väntan på ett beslut om strategi för likvärdiga
utemiljöer.
Förvaltningen önskar också att en ekonomisk plan för att underhålla och
utveckla utemiljöerna på kommunens förskolor och skolor skapas i samråd
med andra berörda förvaltningar och bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27.
Medborgarförslag daterad 2019-02-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-01-13 KS §12):

Justerandes signatur

Protokoll

42 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 46

Dnr KS 2019.719

Kommunstyrelsens förslag
Förslaget anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med strategi
för likvärdiga utemiljöer.
Skol- och utbildningsutskott 2019-12-09, § 82: Beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat i
väntan på strategi för likvärdiga utemiljöer.
Skol- och utbildningsutskott 2019-06-19, § 45: Skol - och
utbildningsutskottet uppdrar åt förvaltningen att utreda och ta fram underlag
för behovet för flytt av lekställningar.
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 263: Förslaget remitteras till skol- och
utbildningsutskottet.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 11: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur

Protokoll

43 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 47

Dnr KS 2020.95

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
ordförande i samhällsbyggnadsberedningen om
dricksvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Babak Rahimi (V) till ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen om dricksvatten.
Samhällsbyggnadsberedningens ordförande Nicklas Olsson (M) har avgett
svar.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-01-27 (2020-01-27 KF §14):
Kommunfullmäktiges beslutar att interpellationen får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

44 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 48

Dnr KS 2019.1726

Svar på interpellation angående beslutat
Reformprogram om ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Helena Samuelsson (S) till kommunstyrelsens
ordförande Johan Bolinder (M) angående beslutat Reformprogram om
ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har avgett svar.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-01-27 (2020-01-27 KF §13):
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.

__________

Justerandes signatur

Protokoll

45 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 49

Dnr KS 2020.198

Interpellation till skol- och utbildningsutskottets
ordförande om påverkan och manifestationer i
skolorna
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) tilll skol- och
utbildningsutskottets ordförande Åsa Ekbald (M) om påverkan och
manifestationer i skolorna.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag, 2020-02-13, § 11:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

46 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 50

Dnr KS 2020.50

Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) ställer fråga till Nicklas Olsson (M) gällande
besöksnäringen och hur det är tänkt med arbetsuppgifterna när nuvarande
befattningshavare slutar sin tjänst.
Nicklas Olsson (M) svarar att det pågår en översyn och att flertalet
arbetsuppgifter kommer att hanteras av näringslivsstrategen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

47 (47)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2020-02-24

KS 2020.40

KF § 51

Dnr KS 2020.57

Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Anmälningsärendet läggs till handlingarna.
Motion från Ingvar Wennersten anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärende avseende remittering av motioner och eförslag 2020.
Härutöver föreligger motion från Ingvar Wennersten (SD) om att
åldersdiskriminering bör inte förekomma inom Skurups kommuns gränser.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-02-13 § 10:
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om utökad information om
bostadstillägg, KS 2020.195 - remitteras till kommunstyrelsen.
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Petersson Brodda (L) om
kommunalt arvode för vigselförrättare, KS 2020.197 - remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning
E-förslag om att behålla fältgruppen som den är, KS 2019.1510 - remitteras
till kommunstyrelsen
E-förslag om att värna om Fixar-Hanna, KS 2019.1538 - remitteras till
kommunstyrelsen
E-förslag om naturstig i Skivarp, KS 2019.1584 - remitteras till
kommunutvecklingsberedningen
__________

Justerandes signatur

