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Kommunstyrelsen

2020-03-31
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Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2020-03-31,
kl. 08.30–11.55

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Eva-Marie Engström, förvaltningschef, § 92-93
Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör
Jörgen Petersén, ekonomichef
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare, § 92-93

Paragrafer

§ 92–127, varav § 113 justerades omedelbart

Justerade paragrafer

§ 92–112 och 114–127

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup, 2020-04-07, kl. 08.30

Sekreterare

Annika Jansson

Ordförande

Johan Bolinder (M)

Justerare

Lars Nyström (SD)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-07

Datum då anslaget tas ned

2020-05-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson
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Statusbesiktning skolbyggnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tillsammans med byggprojektledare samt teknisk
förvaltare från Skurupshem AB gjort statusbesiktningar på 5
fastigheter/byggnader i kommunen och lämnar härmed information om
statusen på dessa fastigheter. De fastigheter/byggnader som omfattades av
statusbesiktningen var Mariaskolan (Magistern 2), Östergårdsskolan
(Fritiden 1), Alléskolan (Fasanen 3), Slimminge byskola (Slimminge 41:1)
samt Mackleanskolan (Magistern 2)
Vi gör bedömningen att byggnaderna generellt är i stort behov av underhåll,
dels utvändigt och invändigt men även gällande tekniska installationer.
I 4 av dem 5 fastigheterna har man gjort egna bedömningar utifrån kunskap,
erfarenhet och teknisk expertis och i bedömningen gällande Mackleanskolan
(Magistern 2) valde man att ta in en extern leverantör för statusbedömningen
då en separat utredning gällande lokalbehov förelåg. I denna besiktning
undersökte man också möjligheterna gällande rivning och vilka
byggnadsdelar som kunde vara föremål för att behålla. Även denna
statusbedömning finns som bilaga till denna skrivelse.
Det ska sägas att informationen avser tekniska besiktningar för att sätta
skolorna i byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt skick. Informationen
ger ingen bedömning om skolbyggnadernas pedagogiska utformning och
verksamhetens behov i detta hänseende.
Generellt Mariaskolan:
Mariaskolan är i stort behov av underhållsinsatser. Brister som bl a nämns i
statusrapporten är kiselsprängningar i grundkonstruktionen (betongplatta),
läckage i eternittak/fibercementtak, träfönster samt entrépariter i aluminium
behov av byte (energi samt brandkrav på utrymningsvägar), kända läckor i
VVS-stråk, gammal ventilationsanläggning från när huset byggdes (ej
godkänd OVK*), äldre elsystem, ej uppkopplad styr- och reglerutrustning,
stort slitage på invändiga ytskikt (kiselsprängningar i golv samt väggar i
behov av målning), ej anpassade lokaler för nuvarande verksamhet samt att
en separat utredning om brandskyddet måste göras. Fastigheten värms idag
upp av el vilket även är väldigt kostsamt.
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Arbetsmiljö Mariaskolan:
Vid sidan av den tekniska statusen på byggnaden föreligger också ett antal
rapporter om arbetsmiljörelaterade problem, som i dagsläget har tolkats som
kopplade till inomhusmiljön. Det har under december månad till
arbetsmiljöansvarig rektor inkommit sju anmälningar i kommunens
rapporteringssystem KIA med beskrivningar kring huvudvärk, klåda i
ögonen, nästäppa, utslag, försämrad astma, torrhet i halsen och heshet. Efter
jullovet har ytterligare sex anmälningar inkommit, där situationen beskrivs
som att besvären återkommit efter att inte ha förekommit eller mildrats
under lovet. Ett antal liknande symtom bland elever har därutöver
redovisats.
Generellt Östergårdsskolan:
Grundkonstruktion generellt i bra skick, dock måste en hel del skadad
fasadpanel bytas ut samt övrig panel tvättas/målas. Yttertak byttes för 8-9 år
sen och är i bra skick, dock måste takavvattning ses över. Tegelfogar måste
till viss del fogas om och fönster är i behov av byte. Äldre tekniska
installationer så som VVS-stråk, el, styr- och reglerteknik och
ventilationssystem behöver bytas, OVK* ej godkänd. Inre ytskikt så som
golv/väggar är i stort behov av renovering. Även undertak och
belysningsarmaturer i ett flertal utrymme måste bytas. Storkök är av äldre
status gällande ytskikt och behöver anpassas för ett effektivare flöde ut och
in ur matsalen.
Arbetsmiljö Östergårdsskolan:
Vid lokal samverkansgrupp har de fackliga organisationerna lyft diverse
problem man kopplar till inomhusklimatet. Problemen kan sammanfattas
som torra slemhinnor, huvudvärk, trötthet och långdragna förkylningar
bland personal och elever.
Generellt Slimminge byskola:
Fönster måste bytas akut i byggnad B och D. Byggnad D måste på något sätt
tilläggsisoleras då mycket värme försvinner från byggnaden. Golven och
ytterväggar behöver öppnas för att få bort äldre material som har avvikande
lukt, gammalt organiskt material behöver plockas bort samt att marken i
grunden behöver plastas med ålderbeständig byggfolie. Papptak på byggnad
B och C är i behov av omläggning som ett planerat underhåll. Putslagningar
på sockel/grund behövs på flera ställen. Befintlig uppvärmning av olja måste
bytas till modernare lösning. Idag väldigt höga driftskostnader. Icke
funktionellt ventilationssystem i D och B men många svagheter. Flertalet
brister i OVK på dessa delar. Inre ytskikt måste uppdateras p g a slitage.
Verksamheten måste till viss del planändras vid en större ombyggnad, ej
verksamhetsanpassade lokaler. En brandtekniskutredning behöver göras för
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att säkerställa brandskyddet.
Generellt Alléskolan:
En mer detaljerad statusbesiktning gällande Alléskolan är ännu inte gjord
likt dem bifogade, men kommer att utföras. Dock har vi gjort en genomgång
av byggnaderna och har följande att anföra preliminärt.
Stjärnhuset (Byggnad A) behöver en rejäl uppdatering men ventilationen
verkar vara bra. B-huset (90-talshuset mot tegelgatan) är helt sönderbyggt,
allt måste verksamhetsanpassas. C-huset (byggt 2007-2008 mot Bruksgatan)
är bra men ser tveksamt ut i vissa delar pga. hur verksamheten nyttjar
byggnaden.
Sammanfattningsvis behöver 50-70 % av byggnaderna omfattande
renoveringar. A-huset borde helrenoveras och bli reception och grupprum
inte klassrum på ca 40 m2. B-huset måste ses över brandmässigt och
ventilationsmässigt som sannolikt behöver flertalet åtgärder. C-huset
bedöms vara i normalt skick med mindre justeringar.
Generellt Mackleanskolan:
Här har gjorts separat statusbedömning av extern entreprenör, qb3 projekt
AB för att reda ut vilka delar av Mackleanskolan som var lämpliga ut ett
ekonomiskt perspektiv att behålla respektive riva. Denna utredning startade
med anledning av kommunstyrelsen principbeslut för fastighetsanvändning
från mars 2019 och serviceförvaltningens planering av den s.k.
lokalrokaden. Resultatet av rapporten visar att besiktningsmännen finner det
mest lämpliga att riva samtliga byggnader. I frågan om det är tillåtet att riva
de 4 st skyddsrum som finns inom byggnaden redovisas detta i separat
ärende (KS 2019.493).
*OVK=obligatorisk ventilationskontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13.
Statusbedömning Mariaskolan inkl. bilagor, daterad 2019-10-09.
Statusbedömning Östergårdsskolan inkl. bilagor, daterad 2019-12-10.
Statusdedömning Slimminge byskola inkl. bilagor, daterad 2020-01-24.
Mackleanskolan Statusbedömning med kostnadsbilaga, daterad 2019-11-07.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jane Bergman, VD, Skurup Kommunala AB.
Anders Grundberg, förvaltningschef skol- och utbildningsförvaltningen.
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Underhandsrapport om förändring av
fastighetsanvändning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har efter beslut i kommunstyrelsen 2019-03-25 arbetat
fram ett förslag gällande fastighetsandvändningen för kommunens
verksamhetslokaler.
Serviceförvaltningen lämnar därför nedanstående information som en
återrapportering i ärendet. Samtliga förslag är framarbetat tillsammans med
de olika verksamheterna. Information har löpande delats med VD för
Skurup Kommunala AB rörande de fastigheter som bolaget äger.
Serviceförvaltningen kommer härefter att gå vidare i ärendet som
kommunens beställare/ombud gentemot respektive fastighetsägare gällande
byggnadsåtgärder vid förändrad fastighetsanvändning.
Västergatan 44, principbeslut 2019-03-25
”Skol- och utbildningsförvaltningen får tillgång till större delen av
byggnaden i syfte att tillskapa en ekonomiskt hållbar förskoleenhet.
Montessoriverksamheten skall även fortsättningsvis erbjudas utrymme till
sin verksamhet ”
Förvaltningens förslag:
Då behovet av förskoleplatser inte längre bedöms akut, samt att nya
politiska beslut gällande nybyggnation/upphandling av nya förskolor fattats,
är tidigare principbeslut ej längre aktuellt att arbeta vidare med.
Serviceförvaltningen föreslår därför att Individ- och familjeomsorgen, LSSadministrationen, och de öppna verksamheterna Gummifabriken, Slussen
(LSS) samt Pomona (IFO) bereds plats i huset. Eventuellt även central
elevhälsa.
Nuvarande hyresavtal för friförskoleverksamheten Lilla Kubens Montessori
förskola har sagts upp. Förskolan Lönnen stängs/flyttar med föreslagen
inriktning.
Gummifabriken stannar kvar i nuvarande lokaler då lokalen redan är
anpassad som fritidsgård och håller god standard. LSS-administrationen får
behålla kontor i en del av huset. Fritidsgården samverkar med Pomona om
fritidsgårdens yta och nyttjar dessa olika tider. Centrala elevhälsan bereds
eventuellt fortsatt plats någonstans i huset. Lokalerna anpassas, främst i
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10 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 93

Dnr KS 2019.493

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

förhållande till individ- och familjeomsorgens behov.
Rutgerskolan – principbeslut 2019-03-25
”Föreslås inrymma följande verksamheter: Kulturskola, Fritidsgård,
Hemtjänstens hus, Fackens hus, biståndshandläggare och dagens BROverksamhet. Serviceförvaltningen ansvarar för disponeringsfrågor.
Ytterligare verksamheter kan komma att förläggas i lediga lokaler på f.d.
Rutgerskolan framöver. Aulan görs bokningsbar för att kunna nyttjas av
kommunens samtliga verksamheter. ”
Förvaltningens nuvarande inriktning:
Kulturskolan stannar kvar i huset och får något större verksamhetsyta då
idrottssalen görs om till en flexibel sal. Denna sal kan användas för
kulturskolans dans- och teaterverksamhet och blir även bokningsbar för
andra kommunala verksamheter. Aula görs bokningsbar för att kunna nyttjas
av samtliga verksamheter.
I huset skapas Hemtjänstens Hus samt kontor för BRO-verksamheten enligt
principbeslutet. Dagliga LSS-verksamheten ”Svantorget” bereds plats i delar
av husets bottenplan.
Restaurang Rutger, principbeslut 2019-03-25
”Matsal för äldre, FUSS Café, Bibliotek.”
Förvaltningens nuvarande inriktning:
Enligt principbeslutet.
Mackleanskolans A och D-byggnad, principbeslut 2019-03-25
”IFO, som idag ligger på Fiskaregatan, men även delen som idag är på
Västergatan och i kommunhuset, Unga föräldrar, Öppenvård, Pomona, LSSmediagrupp, FuSS, Dagligverksamhet (Slussen), källaren används som lager
till hemtjänsten.
Centrala elevhälsan samt skolpsykologer placeras antingen i
Mackelanskolan, Prästamosseskolan, eller på Lillgården. Frågan utreds
särskilt av Serviceförvaltningen.”
Förvaltningens nuvarande inriktning:
Mackleanbyggnaden rivs i sin helhet och marken/tomten exploateras, säljs
eller bibehålls i en markreserv.
En teknisk byggnadsbesiktning är gjord gällande hela Macklanskolan och
även en utredning över en eventuell rivning av flera eller hela byggnaden, se
bilaga. Denna ligger som grund för förslaget att riva Macklean.
IFO, Pomona, LSS-mediagrupp, LSS-administrationen samt Slussen
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placeras i Västergatan 44 (se ovan).
Ett större förråd/lager för hjälpmedel för funktionsnedsatta och äldre
behöver finnas i anslutning till BRO-verksamhete. Detta tillgodoses på
Rutgerskolans innergård genom att befintligt förråd byggs ut.
Unga föräldrar stannar kvar i nuvarande lokaler på Lilla Västergatan.
Centrala elevhälsan placeras sannolikt på Västergatan 44.
Kommunhuset, principbeslut 2019-03-25
Bemanningsenheten och FuSS andministrationen flyttar in på tredje
våningen.
Förvaltningens nuvarande inriktning:
Bygg- och miljöenheten bereds plats på 3 vån kommunhuset och de
kontor/tjänster som inte flyttar med de andra verksamheterna ovan bereds
plats i bygg- och miljöenhetens nuvarande korridor.
Bygg- och miljöenheten har då möjlighet att ta emot besök från
kommunhusets västra ingång och i den mån det krävs, ta emot
rörelsehindrade i huvudentrén likt idag. Västra ingången förses med
porttelefon eller liknande och behöver då ej belasta kommunens växel för
passage.
Externa hyresavtal, principbeslut 2019-03-25
Samtliga hyresavtal avseende i nuläget koncernexternt förhyrda
verksamhetslokaler, bortsett från kommunhuset, sägs upp.
Förvaltningens nuvarande inriktning:
Tillsvidare föreslås fortsatt inhyrning av Unga Föräldrars lokal.
Övrigt, principbeslut 2019-03-25
”Ovanstående förändringar motsvarar verksamheternas behov på kort och
medellång sikt, ytterligare förändringar kan komma att ske framöver utifrån
verksamheternas behov.”
Serviceförvaltningen har undersökt möjligheterna enligt principbeslutet för
samtliga verksamhetslokaler. Principbeslutet är inte genomförbart i alla de
exakta detaljerna och behoven har också förändrats i vissa delar, särskilt i
fråga om principbeslutet kring Västergatan 44, ett beslut som i sin tur
möjliggör tillräckliga ytor även med rivning av hela Mackleanskolan.
Fler olika lösningar/konstellationer har undersökts och ovan förslag finner
Serviceförvaltningen sammantaget som det mest lämpliga.
Som grund för förslagen finns dels tekniska besiktningar utförda i
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fastigheterna men också utredningar tillsammans med de verksamheter som
föreslås flytta sina verksamheter. Serviceförvaltningen har tillsammans med
verksamheterna kommit fram till ovan lösning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13.
Besiktning Mackleanskolan, daterad 2019-11-07.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-03-25, § 141: Kommunstyrelsen bifaller förslag
till principbeslut för förändring av fastighetsanvändning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Skurup Kommunala AB.
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KS § 94

Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om:
Länsstyrelsens samlade regionala läge i Skåne per 2020-03-30 kl. 15.00.
Nuläget i Skurups kommun.
Direktiv till anställda och förtroendevalda 2020-03-12.
Frånvarostatistik.
Vidtagna åtgärder.
Planering och förberedande åtgärder.
Dialog om deltagande i sammanträde på distans.
Ekonomichefen informerar om prognosavvikelser februari 2020.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens information.
Ekonomichefens information.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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KS § 95

Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndsutskottet
Utskottet har beslutat om förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt
boende.
Skol- och utbildningsutskottet
Utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov av resursskola till
följd av ett e-förslag om att ha resursskola i egen regi.
Nordlandia, en fristående förskola vill etablera sig i kommunen. Om de
uppfyller kraven enligt gällande regelverk så kan kommunen inte neka.
Personalutskottet
Krislägesavtal är under framtagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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Information om förslag till ägardirektiv för Skurup
Kommunala AB
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att yttrande från Skurup Kommunala AB har
inhämtats och i skrivelse har kommunens ekonomichef lämnat sina
kommentarer.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde så att alla
partier hinner läsa in sig på ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens kommentarer daterat 2020-03-23.
Yttrande daterat 2020-02-27.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-23.
Ägardirektiv för Skurups kommunala AB 556528-9484, daterad 2019-1220.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 182: Ärendet återremitteras för
tydliggörande av beräkningsmodell för hyressättning.
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 168:
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändrade
ägardirektiv för Skurup Kommunala AB.
Kommunstyrelsens beslutar för egen del att utse kommunstyrelsens
arbetsutskott till referensgrupp vid upprättande av ny hyresmodell.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

16 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 97

Dnr KS 2019.1169

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Svar på medborgarförslag om att Skurups kommun
tillsammans med Ystad kommun bekostar buss linje
308
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att medel saknas i budget.
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2019 lade Skånetrafiken av besparingsskäl ned busslinje 308
Skurup-Skivarp-Ystad. Därmed försvann den tidigare direkta kopplingen
mellan Skivarp och Ystad. Resande från framförallt Skivarp, men även
hållplatser mellan Skurups station och Skivarp, är därmed hänvisade till att
byta till tåg i Skurup eller buss 190 i Abbekås för vidare färd mot Ystad.
Båda alternativen innebär korta bytestider och en risk att missa
anslutningen. Medborgarförslaget föreslår att Skurups kommun tillsammans
med Ystad kommun bekostar en tur linje 308 mot Ystad på morgonen samt
en tur mot Skivarp-Skurup på eftermiddagen.
Kostnaden för att återuppta linje 308 är svåruppskattad eftersom flera
avgörande parametrar måste utredas närmare för att kunna ge en exaktare
kostnad. I dagsläget bedöms kostnaden vara 200 000-500 000 kr (bästa
möjliga utfall) till 1,2-1,5 Mkr (sämsta utfall). Okända parametrar är:
Om det finns lediga fordon (buss) att sätta in på sträckan.
I vilken omfattning resandeunderlaget finns kvar på sträckan.
Om Ystad skulle vara intresserade av att medfinansiera linjen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-03-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14.
Medborgarförslag daterad 2019-08-19.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att medel saknas i budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.
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Svar på förslag från Östergårdsskolan om gräsplan vid
Östergårdsskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslaget om gräsplan vid
Östergårdsskolan.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget från Östergårdsskolan innehåller en önskan om att sätta upp två
fotbollsmål vid en outnyttjad bit mark i anslutning söder om skolan. Marken
har tidigare varit kommunal lekplats med en linbana som nu har tagits bort.
På skolgården idag finns en asfalterad plan som används till fotboll, bandy
och basket. Detta medför att den är hårt belastad och att inte alla som vill
spela fotboll har möjlighet till det.
I anslutning till skolgården finns även en gräsplan på norra sidan om skolan
som tidigare använts till fotbollsplan. Den används i samband med
aktiviteter som leds av vuxna. Söder om skolan ligger även Östergårds IP
med en fullstor gräsplan. Den fotbollsplanen utnyttjas i samband med
idrottslektioner. Mellan skolan och Östergårds IP finns en idag outnyttjad
gräsyta. Denna yta skulle kunna nyttjas av skolan för att frigöra mer
utrymme till fotbollsspel på rasterna. Det kräver dock att cykelbanan som
ligger mellan skolan och den aktuella gräsytan förses med betonggrisar eller
andra hastighetssänkande åtgärder. Delar av skogsbarriären som idag ligger
längs cykelbanan måste gallras för att skapa fri sikt, grind vid utgång från
nuvarande skolgård mot cykelbana förstärkas samt två fotbollsmål måste
införskaffas.
Beskrivna åtgärder beräknas till cirka 50 000 kr och ryms inom Mark- och
lokals budget.
Många av kommunens andra skolor har antingen så kallade
Multicourtarenor, som kan användas till flera olika bollsporter, eller
bandyrinkar. I samband med en framtida renovering av Östergårdsskolan
bör även utemiljön ses över och önskvärt är att ersätta asfaltytan som idag
används som fotbollsplan med en multicourtarena.
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget från eleverna på
Östergårdsskolan beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Förslag, daterat 2019-03-01.
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Tidigare behandling
Skol- och utbildningsutskott 2020-02-10, § 8: Beslutar förslå
kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige bifalla förslaget från
Östergårdsskolan.
Skol- och utbildningsutskott 2019-12-09, § 81: Beslutar återremittera
ärendet till skol- och utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 265: Kommunstyrelsen remitterar
förslaget till skol- och utbildningsutskottet
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 17: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på skol- och utbildningsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol-och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
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Årsredovisning 2019 för Skurups kommun inklusive
koncernen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2019 för Skurups
kommun inklusive koncernen.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2019 för Skurups kommun, inklusive koncernen
redovisas i bilaga. Årets resultat uppgår till -0,9 mkr för koncernen och -5,4
mkr för kommunen. Balanskravsresultatet uppgår till -9,5 mkr vilket
kommer att regleras mot resultatutjämningsreserven (RUR). Kommunen har
inga tidigare underskott avseende balanskravsresultat som behöver
återställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-24.
Årsredovisning 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2019 för Skurups
kommun inklusive koncernen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén. ekonomichef.
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Överföring av medel för ej slutförda
investeringsprojekt från 2019 till 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att överföra investeringsmedel från
2019 till 2020 med 6,1 mkr avseende skattefinansierad verksamhet och med
33,6 mkr avseende avgiftsfinansierad verksamhet enligt sammanställningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna önskar få investeringsmedel för ej slutförda investeringar
överförda från 2019 till 2020 med totalt 39,6 mkr fördelat med 6,1 mkr för
den skattefinansierade verksamheten och 33,6 mkr för den
avgiftsfinansierade verksamheten. Bedömningen är att investeringsvolymen
inte klaras inom kommunens likviditet. Det är främst den affärsdrivande
verksamhetens som saknar likviditetsutrymme för den samlade
investeringsvolymen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-19.
Sammanställning av överföring anslag 2019-2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att överföra investeringsmedel från
2019 till 2020 med 6,1 mkr avseende skattefinansierad verksamhet och med
33,6 mkr avseende avgiftsfinansierad verksamhet enligt sammanställningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.

Justerandes signatur

22 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 101

Dnr KS 2020.534

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Instruktion till kommunens ägarombud vid årsstämma
med Skurups Kommunhus AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Ann-Helen Nilsson (C) utses till kommunens ägarombud vid bolagsstämmor
med Skurups Kommunhus AB för tiden till och med 2023 års ordinarie
bolagsstämma.
Kommunens ombud vid årsstämman med Skurups Kommunhus AB ges
följande instruktion:
1. Resultat- och balansräkning fastställs.
2. Bolagets balanserade resultat behandlas i enlighet styrelsens förslag.
2. Koncernbidrag ska beslutas av moderbolaget.
3. Styrelsens ledamöter, och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
4. Arvode till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna
utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
5. Välja Ernst & Young AB till extern revisor för en period av ett år,
6. Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.
7. Ge Skurups kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i koncernens
dotterbolag i uppdrag att anta följande styrdokument;
- Avtalsmall för VD, innehållande anställningsvillkor och omständigheter
vid anställning av VD. Syftet är att på sikt få så likartade anställningsvillkor
som möjligt för alla VD inom koncernen.
- Specifika riktlinjer för direktupphandling. Tidigare hade koncernen
riktlinjer för upphandling, men dessa har under gångna året kompletterats
med specifika riktlinjer för dirketupphandling.
Kommunstyrelsen beslutar härutöver att uppdra åt kommunövergripande
staben att inför behandlingen i kommunfullmäktige komplettera ärendet
med revisionsberättelse och granskningsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Inför Skurup Kommunhus AB:s årsstämma ska instruktion ges till
ägarombudet avseende bland annat fastställande av resultat- och
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balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Ordföranden kompletterar med att ägarombudet brukar vara
kommunfullmäktiges ordförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-03-19.
Förvaltningens förslag till beslut
Ann-Helen Nilsson (C) utses till kommunens ägarombud vid bolagsstämmor
med Skurups Kommunhus AB för tiden till och med 2023 års ordinarie
bolagsstämma.
Kommunens ombud vid årsstämman med Skurups Kommunhus AB ges
följande instruktion:
1. Resultat- och balansräkning fastställs.
2. Bolagets balanserade resultat behandlas i enlighet styrelsens förslag.
2. Koncernbidrag ska beslutas av moderbolaget.
3. Styrelsens ledamöter, och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
4. Arvode till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna
utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
5. Välja Ernst & Young AB till extern revisor för en period av ett år,
6. Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.
7. Ge Skurups kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i koncernens
dotterbolag i uppdrag att anta följande styrdokument;
- Avtalsmall för VD, innehållande anställningsvillkor och omständigheter
vid anställning av VD. Syftet är att på sikt få så likartade anställningsvillkor
som möjligt för alla VD inom koncernen.
- Specifika riktlinjer för direktupphandling. Tidigare hade koncernen
riktlinjer för upphandling, men dessa har under gångna året kompletterats
med specifika riktlinjer för dirketupphandling.
Kommunstyrelsen beslutar härutöver att uppdra åt kommunövergripande
staben att inför behandlingen i kommunfullmäktige komplettera ärendet
med revisionsberättelse och granskningsrapport.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Ägarombudet.
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Avgift vid felaktiga automatlarm till SOS alarm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta följande avgifter inom området
räddningstjänst:
Felaktigt utlöst automatlarm, 8 000 kr per tillfälle.
Öppning av nyckelskåp, 925 kr per tillfälle.
Registrering i Daedalos, 400 kr per tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Automatiska brandlarm i fastigheter kan anslutas i SOS Alarm som larmar
räddningstjänsten. En mycket stor andel av dessa automatlarm visar sig vara
felaktiga och orsakar därmed kostnader för räddningstjänstinsatser som inte
är motiverade. Ett led i att motverka detta är att ta ut avgift för fellarm,
vilket nu föreslås.
Räddningstjänsten bedrivs i samverkan mellan Skurup, Trelleborg och
Vellinge kommuner och avsikten är att införa likalydande avgifter i hela
området. I Skurup har hittills ingen avgift tagits ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande avgifter
inom området räddningstjänst:
Felaktigt utlöst automatlarm, 8 000 kr per tillfälle.
Öppning av nyckelskåp, 925 kr per tillfälle.
Registrering i Daedalos, 400 kr per tillfälle.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen, Ekonomienheten, Räddningstjänsten Trelleborg.
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Investeringsmedel för ombyggnad Östergårdsskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås avsätta extra investeringsmedel 2020 enligt
följande:
+ 45-55 mkr till renovering och ombyggnad av Östergårdsskolan.
+ 35-40 mkr för tillbyggnad av Östergårdsskolan.
Sammanfattning av ärendet
Östergårdsskolan i Skurup är i stort behov av renovering, anpassning samt
uppfräschning. Den 10 december 2019 gjordes en statusbesiktning (bilaga)
av byggnaden som visade att stora åtgärder gällande fastighetsunderhåll
behöver vidtas. Bl a behöver stora delar av de tekniska installationerna bytas
ut. Ett sedan tidigare känt arbetsmiljöproblem är redan kopplat till
ventilationen där OVK* ej är godkänd.
Detaljerad information om vilken omfattning renovering/ombyggnad behövs
framgår av bifogad statusbesiktning.
Förvaltningen gör bedömningen att ca 45-55 mkr skulle behöva investeras i
byggnaden för att få en funktionell, verksamhetsanpassad och fräsch skola
utan arbetsmiljöproblem i många år till. Investeringen kan som helhet
skrivas av enligt K3-regelverket och betyder att resultatet inte påverkas med
hela summan år 1.
Skol- och utbildningsförvaltningen menar att en verksamhetsanpassning och
tillbyggnad innebär även att storlek på undervisningsrum utökas vilket
möjliggör en ökning av elevantalet från 310 till 420 vilket väl möter en ökad
efterfrågan. Att även möjliggöra för undervisning i särskild
undervisningsgrupp och möjlighet till grupprum ingår. Matsal och kök
behöver anpassas för ett ökat elevunderlag. Skol- och
utbildningsförvaltningen ser tillbyggnaden samt ombyggnaden som åtgärder
som är de är i behov av för att ha en verksamhet där man kan bedriva
undervisning med god kvalitet och som kan växa på ett kostnadseffektivt
sätt. En sådan utbyggnad bedömer Serviceförvaltningen uppskattningsvis till
ca 35-40 mkr.
Förvaltningen föreslår också att en ny hyresmodell införlivas enligt REPABmodellen där man både drift- och underhållskostnader tas i beaktande. I
dagsläget täcker inte intern hyra ens driftskostnaderna för Östergårdsskolan.
*OVK=Obligatorisk ventilations kontroll.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09.
Statusbedömning Östergårdsskolan 2019-10-12.
Bilaga 1 Åtgärdsförslag 2019-10-07.
Bilaga 2 Brandtekniskt utlåtande, 2019-10-18.
Bygglovsritning 023-002-01, 2003-04-11.
Måttsattplan 1983-03-17 inklusive tillbyggnadstext.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta extra
investeringsmedel 2020 enligt följande:
+ 45-55 mkr till renovering och ombyggnad av Östergårdsskolan.
+ 35-40 mkr för tillbyggnad av Östergårdsskolan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ekonomienheten.
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Svar på medborgarförslag om att värna verksamheten
med personliga ombud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige
avslå medborgarförslag med hänvisning till att beslut är fattat i
Kommunstyrelsen 2019-09-23, § 345. Verksamheten med personligt ombud
kommer att drivas på 50% tjänst via PO Skåne fram till 2020-06-01 och
därefter i kommunal regi. Målet är en utökning av tjänsten som personligt
ombud till 100% utvärdering genomförs efter ett år.
Sammanfattning av ärendet
Av medborgarförslaget föreslås att Skurups kommun
– gör en objektiv utvärdering av verksamheten med personligt ombud
Kommunfullmäktige i Skurup beslutade 2017-10-30 om att bifalla
medborgarförslag om personliga ombud. Kostnaderna skulle finansieras
inom individ- och familjeomsorgens ram. Efter anbudsförfarande tecknades
ett två årigt avtal om 50 % tjänst, med Personligt ombud Skåne, fr o m
2018-06-01 med möjlighet att förlänga avtalet ett år i taget. Tjänsten delas
med Ystad kommun som svarar för resterande 50 %. Verksamheten startade
upp i Skurups kommun i september 2018.
Personligt ombuds uppdrag är att stödja personer med psykisk
funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samhället. De stödjer den
enskilde personen att finna vägar stödja och företräda i kontakt med
vårdgivare och myndigheter. Syftet är att möjliggöra för den enskilde att
leva ett mer självständigt liv med förbättrad livssituation.
Ombudens övergripande arbetssätt är att ha ett helhetsperspektiv med ett
tydligt fokus på den enskildes behov. Rollen som personligt ombud, som
Skurups kommun upphandlat idag, är helt fristående från Skurups kommun.
Förslaget medför även framöver att det kommunala personliga ombudets
uppdrag kommer vara att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning
så att de kan tillvarata sina rättigheter i samhället. De ska stödja den
enskilde personen till att finna vägar och företräda dem i kontakter med
vårdgivare och myndigheter. Syftet är att möjliggöra för den enskilde att
leva ett mer självständigt liv med förbättrad livssituation.
Boendestödjarna i Skurups kommun har ett bredare arbetsområde än
personligt ombud och har i genomsnitt 45 pågående ärenden. Det arbetar
nästan uteslutande med enskilt stöd och utgår ifrån den enskildes
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förutsättningar och behov.
Någon enstaka klienter har idag insats från både Personligt ombud och
kommunens boendestödjare. Uppdraget som personligt ombud i Skurups
kommun kommer även framöver att arbeta och utgå utifrån den enskildes
uppdrag, fristående från myndigheter och vårdgivare samt vara en frivillig
och kostnadsfri verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-09.
Medborgarförslag daterat 2019-08-28.
Tidigare behandling
Individ- och omsorgsberedningen 2019-12-09, § 50: Avslag till
medborgarförslag med hänvisning till att beslut är fattat i
Kommunstyrelsen 2019-09-23 §345. Verksamheten med personligt ombud
kommer att drivas på 50% tjänst via PO Skåne fram till 2020-06-01 och
därefter i kommunal regi. Målet är en utökning av tjänsten som personligt
ombud till 100% utvärdering genomförs efter ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag sam tom ärendet
anses allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
Anna Andersson, enhetschef.
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Svar på e-förslag om cykelbana från Skurup till
Abbekås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att e-förslaget
anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen och Skurups kommuns
cykelplan.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag om cykelbana från Skurup till Abbekås har samlat över 50
underskrifter:
En cykelbana från tågstationen i Skurup till Abbekås och där ansluta till
cykelvägen till Ystad och Trelleborg. Skulle öka cyklandet och skydda de
förvånansvärt många befintliga cyklisterna på sträckan. Själv vågar jag inte
cykla där, men skulle gärna cykla om det fanns en cykelbana.
Föreslagen sträckning finns med som namngivet objekt i Region Skånes
Cykelvägsplan 2018-2029 och skall enligt planen byggas ut under 20242026.
Konsekvensanalys/Överväganden
Sträckan Skurup-Abbekås saknar cykelväg vilket innebär att cyklister är
hänvisade till att cykla på vägnätet. Delar av vägnätet på sträckan är enligt
trafiksäkerhetsklassningen olämpligt för cyklister (väg 755) eller klassat
som tveksamt att cykla på (väg 734) vilket gör att enbart ett fåtal vill cykla
sträckan. En annan aspekt är att knyta ihop Sydkustleden med Skurups tätort
vilket kan medföra ett ökat antal besökare. När cykelvägen till Svaneholm
färdigställs 2020 skulle en cykelväg Skurups-Abbekås innebära att
Svaneholms slott kan nås med cykel från Sydkustleden. Cykelbanan får
också en viktig lokal betydelse då Skivarp innehåller flera viktiga
målpunkter för boende runt Skivarp och i Abbekås såsom skola, idrottsplats,
livsmedelsaffär m.m.
Skurups kommun kan inte på egen hand bygga cykelväg mellan Abbekås
och Skurup då det handlar om byggande utmed statlig infrastruktur (väg 755
och väg 734). Det krävs antingen samarbete med Trafikverket eller att
Trafikverkets ger ett godkännande. I region Skånes cykelvägsplan 20182029 finns sträckan Skivarp-Abbekås-Bösarp med som namngivet objekt
och planeras för perioden 2024-2026. Från Bösarp in till Skurups utkant där
den befintliga cykelinfrastrukturen börjar skall cykling ske på det
lågtrafikerade vägnätet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28.
E-förslag daterat 2019-09-13.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25; §14:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
e-förslaget skall anses vara besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och Skurups kommuns cykelplan.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16, §2: E-förslag om
cykelbana från Skurup till Abbekås (KS 2019.1291) - remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om
solelsförening i samarbete med Skurups Elverk AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige anse motionen
besvarad med hänvisning till yttrandet från Skurups Elverk AB.
Sammanfattning av ärendet
Motionen beskriver en verksamhet i föreningsform med syftet att för
privatpersoner möjliggöra delägande i solproduktionsanläggningar och
hänvisar till Sala där det i över 10 år funnits en sådan förening.
Föreningen beskrivs som en intressebaserad klimatinsats utan ekonomisk
utdelning där driften sköts eller ska skötas ideellt.
Föreningen i Sala har samarbetat med Sala kommuns energibolag som bland
annat bidragit med personalresurser av olika slag.
Motionen förslår att Skurups Elverk AB undersöker förutsättningarna för
bildandet av en solelsförening i Skurup och även förutsättningarna att
samarbeta med en sådan förening.
Skurups Elverk AB (SEAB) är elnätägare med koncessionsområde
begränsat till Skurups tätort samt en mindre del landsbygdsnät öster om
Skurup.
Som nätägare har SEAB inga åsikter gällande bildandet av en förening av
det slag som beskrivs i motionen och inte heller att föreningen bygger
anläggningar och producerar energi inom SEABs koncessionsområde.
Förutsättningarna, regelverk och lag är samma för att ansluta
produktionsanläggningar till elnätet oavsett anläggningsinnehavarens
juridiska form.
Samarbete och kommunikation mellan nätägaren och föreningen gäller i
första hand ansvar, skyldigheter och rättigheter som tillhör parterna i
relationen mellan leverantör och kund gällande bland annat processer för
anslutning, mätning, allmänna avtalsvillkor och ekonomi osv.
SEAB utesluter däremot inte möjligheten för stöd i form av konsultation i
frågeställningar av branschspecifik natur.
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Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-05-14.
Yttrande från Skurups Elverk AB, inkommet 2019-12-12.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25, § 12:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till yttrandet från
Skurups Elverk AB.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-08-20 § 63:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till Skurups
Elverk AB för inhämtande av synpunkter.
Kommunfullmäktige 2019-06-17 §207:
Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Stefan Möller, Skurups Elverk AB
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Svar på motion från Sven Rosengren (SkuP) om att
utreda i vilken omfattning skolpliktiga elever i Skurups
kommun är frånvarande från undervisningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen med tillägg att förvaltningen informerar om frånvaro till
beredningen under året.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (SkuP) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige låter
utreda i vilken omfattning skolpliktiga elever i Skurups kommun är
frånvarande från undervisningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser all frånvaro, oavsett anledning, som
missad undervisning och därmed minskade möjligheter att nå målen. All
frånvaro, det vill säga varje lektion registreras.
En jämförelse över tid för Skurups del är svår att göra på grund av att
frånvaron registreras idag annorlunda och mera noggrant än tidigare. Dock
har många huvudmän i Sverige tagit upp en ökad frånvaro som ett ökade
problem.
Skol- och utbildningsförvaltningen har tydliga rutiner för elevers ledighet i
enlighet med skollagen.
Rutinen för arbete för ökad skolnärvaro som beslöts hösten 2018 har nu
arbetats om och förtydligats i nära samarbete med grundskolans rektorer och
gäller från februari 2020.
Nya riktlinjer för skolpliktsbevakning har antagits av kommunstyrelse
januari 2020.
Statistik över frånvaron redovisas i skol- och utbildningsutskottet varje
termin.
Sedan höstterminen 2019 finns ett så kallat närvaroteam på plats på
Prästamosseskolan i syfte att få elever med problematisk skolfrånvaro att
öka sin närvaro i skolan. Erfarenheterna från detta arbete ska nu spridas till
övriga enheter.
Centrala elevhälsan arbetar med att stärka de lokala elevhälsoteamens arbete
där främjande av skolnärvaro är ett centralt och prioriterat arbete.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-10-31
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 4:
Beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg
att förvaltningen informerar om frånvaro till beredningen under året.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (SkuP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV),
Magnus Alm (S), Maria Ivansson (MP), Eva Hallmer
Lindahl (L) och Kristina Wieslander (V) om att utreda
och implementera läxhjälp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med tillägget att förvaltningen ska ta ett övergripande
ansvar för läxhjälp så att den blir likvärdig och tillgänglig för de elever som
behöver läxhjälp, oavsett skola.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Maria
Ivansson (MP), Eva Halmer Linddahl (L) och Kristina Wieslander (V)
angående läxhjälp, yrkar motionärerna att skolförvaltningen omgående får i
uppdrag att utreda och implementera det bästa sättet att införa läxhjälp för
alla elever som har dessa behov eller så önskar på våra skolenheter för alla
åldersgrupper. Detta med anledning av att så många elever i Skurups
kommun inte når upp till godkänt i kärnämnena som ligger till grund för
gymnasiebehörighet.
Läxhjälp är inte en lagstyrd verksamhet, men möjlighet att söka statsbidrag
till insatsen finns. Samtliga grundskoleenheter erbjuder läxhjälp utanför
ordinarie skoltid och i de flesta fall av legitimerad lärare. Med läxhjälp
menas att eleverna har möjlighet att få stöd i de ämnen och områden de
anser sig behöva stöd, det vill säga att det inte enbart handlar om att få stöd
att slutföra sin läxa. Även de elever som har fritidshemsplats kan få stöd
under sin vistelse på fritidshemmet.
Skolskjutstiderna är till viss del en begränsande faktor. Att senarelägga
turerna skapar också vissa problem då eleverna vill komma hem för att
hinna till andra aktiviteter. Extra turer är en ekonomisk fråga.
Ett utökat läxstöd är både en ekonomisk och tjänsteplaneringsfråga. I första
hand måste de legitimerade lärarna ansvara för den lagstyrda
undervisningen. Enheterna utvärderar sitt läxstöd och försöker kontinuerligt
hitta nya vägar att utöka stödet.
Skol- och utbildningsförvaltningen söker och har erhållit statsbidrag för
läxhjälp.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-10-11.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen, 2020-02-12, § 5:
Besluta föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
tillägget att förvaltningen ska ta ett övergripande ansvar för läxhjälp så att
den blir likvärdig och tillgänglig för de elever som behöver läxhjälp, oavsett
skola.
Skol- och utbildningsberedningen, 2019-12-09, § 40:
Beslutar remittera ärendet till skol - och utbildningsförvaltningen för
yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven-Åke Strandberg (KV).
Magnus Alm (S).
Maria Ivansson (MP).
Kristina Wieslander (V).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Avskrivning av förslag från Mackleanskolan om
ergonomiska stolar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige avskriva
förslaget på grund av inaktualitet.
Sammanfattning av ärendet
Förslag från Mackleanskolan angående ergonomiska stolar. Eleverna vill att
stolarna på Mackleanskolan byts ut till mer ergonomiska stolar. Inför att alla
elever flyttade till Prästamosseskolan köpas nya möbler in till alla klassrum.
När val av möbler ska gjordes var eleverna delaktiga i valen genom olika
workshops.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02.
Förslag, daterat 2017-04-21.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 10:
Beslutar föreslå kommunfullmäktige avskriva förslaget på grund av
inaktualitet.
Barn- och ungdomsfullmäktige, 2017-05-29, § 5:
Förslaget remitteras till skol- och utbildningsberedningen och till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, bitr. förvaltningschef.
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Svar på motion från Sven Rosengren (SkuP) om att
utreda i vilken omfattning föräldrar inte låter sina barn
gå i förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren föreslår att ”Kommunfullmäktige låter utreda i vilken
omfattning föräldrar inte låter sina barn gå i förskola”. Han ser att
”Förskolan är av stor vikt för barnens utveckling - inte minst språkmässigt”.
Andel inskrivna barn i Skurups kommun ligger i paritet med övriga
kommuner i Skåne och 2018 var 89 % av kommunens barn i åldern 1-5 år
inskrivna i förskola. Grannkommunerna Svedala och Ystad hade samma
andel, Vellinge hade högst andel i Skåne med 91 %. (Kolada) Högst
deltagande i förskolan är barn i åldern 4-5 år. I Skurup är deltagandet i
åldersgruppen 4-5 år 99 %.
Kommunens förskolor arbetar aktivt med de mål i förskolans läroplan
(Lpfö18) som handlar om språkutveckling både i den dagliga
undervisningen och i projektform.
I enlighet med förslagsställaren arbetar kommunens förskolor på olika sätt
för att stärka det svenska språket. På varje förskola finns det förskollärare
med extra ansvar för att leda utvecklingsarbetet med språkutvecklande
arbetssätt tillsammans med rektorerna. En språkpolicy ska arbetas fram för
att säkerställa likvärdigheten på kommunens förskolor. All personal arbetar
med TAKK(tecken som stöd) och på alla förskolor finns det Ugglo som är
ljudbilderböcker.
Förskolan är en frivillig skolform vilket innebär att vårdnadshavarna
bestämmer om deras barn ska gå i förskola. Dock är kommunen skyldig att
erbjuda förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov av förskola. (8
kap. 5 § skollagen)
Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas
avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året, det brukar kallas allmän
förskola och det innebär att alla barn har möjlighet att gå i förskolan gratis
under ca 15 timmar i veckan i minst tre år före skolstarten i förskoleklass. (8
kap. 16 § skollagen).
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02.
Motion, daterad 2019-10-28.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 3:
Beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren, (SkuP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, bitr. förvaltningschef.
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Revidering av näringslivsplanen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
turismplanen införlivas med näringslivsplanen samt att revideringen ska
vara klar under 2020.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11, § 3:
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.
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).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Per Andersson, enhetschef.
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Partistöd 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige
besluta att av det totala partistödet, 504 563 kr, ska 8 %, 40 365 kr, fördelas
som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 485

10x11322=113 220

117 705

C

4 485

3x11322=33 966

38 451

L

4 485

2x11322=22 644

27 129

S

4 485

10x11322=113 220

117 705

V

4 485

2x11322=22 644

27 129

MP

4 485

1x11322=11 322

15 807

KV

4 485

1x11322=11 322

15 807

SD

4 485

11x11322=124 542

129 027

SkuP

4 485

1x11322=11 322

15 807

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade under 2018 om nytt reglemente för partistöd
och även om fördelning av det totala partistödet på grundstöd respektive
mandatstöd. Enligt det fattade beslutet fördelas det totala partistödet (493
702 kr för 2019) på 8 % som grundstöd och resterande 92 % som
mandatstöd. Årlig procentuell uppräkning sker motsvarande höjningen av
arvodet för riksdagsledamot.
Arvodet för riksdagsledamot har inför 2020 höjts med 2,2 %, vilket för det
totala partistödet innebär en uppräkning med 10 861 kr till totalt 504 563 kr.
8 % i grundstöd av detta innebär 40 365 kr att fördela på partierna i
kommunfullmäktige och resterande 92 %, 464 198 kr, att fördelas på antalet
mandat i kommunfullmäktige.
Finansiering sker ur anslaget till politisk verksamhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-02-06.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 504 563 kr, ska 8
%, 40 365 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 485

10x11322=113 220

117 705

C

4 485

3x11322=33 966

38 451

L

4 485

2x11322=22 644

27 129

S

4 485

10x11322=113 220

117 705

V

4 485

2x11322=22 644

27 129

MP

4 485

1x11322=11 322

15 807

KV

4 485

1x11322=11 322

15 807

SD

4 485

11x11322=124 542

129 027

SkuP

4 485

1x11322=11 322

15 807

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-02-13, § 7:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 504 563 kr, ska 8
%, 40 365 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 485

10x11322=113 220

117 705

C

4 485

3x11322=33 966

38 451

L

4 485

2x11322=22 644

27 129

S

4 485

10x11322=113 220

117 705

V

4 485

2x11322=22 644

27 129

Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
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MP

4 485

1x11322=11 322

15 807

KV

4 485

1x11322=11 322

15 807

SD

4 485

11x11322=124 542

129 027

SkuP

4 485

1x11322=11 322

15 807

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och om det är
allsidigt belyst och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Ekonomienheten
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Akut likviditetstillskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna kortfristigt lån om 50 mkr för att
finansiera av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutade investeringar.
Förvaltningen måste säkerställa att likvida medel finns för framtida
investeringar innan de genomförs.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utreda hur situationen har
uppstått samt föreslå åtgärder.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Coronaviruset, Covid-19, har satt kommunens högst beslutande organ,
kommunfullmäktige i Skurups kommun, tillfälligt ur spel. Då mötet ställdes
in riskerar detta att orsaka allvarliga konsekvenser på den kommunala
verksamheten varför kommunstyrelsen föreslås vidta akuta åtgärder för att
säkerställa kommunens likviditet och fortsatta drift.
Skurups kommuns likviditet är för närvarande hårt ansträngd med hög risk
att ekonomiska förpliktelser ej kan regleras. Ekonomiska förpliktelserna
uppgår till maximalt 50 mkr under innevarande år, såsom kortfristig
finansiering.
Åtgärden kan ses som en konsekvens av verkställande av
kommunfullmäktiges tidigare budget- och investeringsbeslut för år 2020.
Att avstå från ekonomiska förpliktelser är inte förenligt med kommunens
åtaganden.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2020-03-30.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna kortfristigt lån om 50 mkr för att
finansiera av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutade investeringar.
Att omedelbart justera ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ordförandes förslag bifalles med tillägg att
förvaltningen måste säkerställa att likvida medel finns för framtida
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investeringar innan de genomförs.
Magnus Alm (S): Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag bifalles.
Magnus Alm (S): Ordförandes förslag bifalles med tillägg att
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utreda hur situationen har
uppstått samt föreslå åtgärder.
Lars Nyström (SD): Magnus Alms (S) tilläggsförslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Lokalt stimulanspaket näringsliv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar stimulansåtgärder för det lokala näringslivet att
gälla t.o.m. 2020-12-31:
Betalningsfrister till leverantörer
* Skurups kommuns målsättning är att halvera betalningsfristen till sina
leverantörer.
Det erbjuds möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor med upp till 60 dagar
om kunden begär anstånd inom följande områden:
* Markupplåtelse – avgift för markupplåtelse (uteserveringar)
* Räddningstjänstens avgifter för tillstånd och tillsyn
* VA-avgifter
Skurups kommun uppmanar leverantörer av renhållningstjänster i
kommunen att i så stor utsträckning som möjligt vidta liknande åtgärder
beträffande:
* Renhållningsavgifter
Sammanfattning av ärendet
Coronaviruset, Covid-19:s, framfart har redan fått väsentliga konsekvenser
för det lokala näringslivet. Ytterligare konsekvenser är i dagsläget att
förvänta framöver. Utöver de åtgärder kommunstyrelsen vidtar kan såväl
kommunala bolag som myndighetsnämnden för miljö och bygg vidta
åtgärder. En förutsättning för att anstånd skall beviljas är att alla tidigare
fodringar är reglerade. Ev. straffavgifter skall ej omfattas.
Presidiet för myndighetsnämnden för miljö- och bygg har redan fattat eget
beslut beträffande kontroll- och tillsynsavgifter.
Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligar ordföranden att presidiet
för myndighetsnämnden för miljö och byggnad sedan tidigare fattat beslut
om att erbjuda näringsidkare att skjuta fram avgifter för serveringstillstånd.
Vidare förtydligar han att utförarna av renhållningen som också utfärdar
fakturor. Därför bör utförarna uppmanas att göra vad de kan för att hjälpa
näringsidkarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2020-03-20.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Att kommunstyrelsen antar nedanstående stimulansåtgärder för det lokala
näringslivet att gälla t.o.m. 2020-12-31:
Betalningsfrister till leverantörer
* Skurups kommuns målsättning är att halvera betalningsfristen till sina
leverantörer.
Det erbjuds möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor med upp till 60 dagar
om kunden begär anstånd inom följande områden:
* Markupplåtelse – avgift för markupplåtelse (uteserveringar)
* Serveringstillstånd – avgifter för tillstånd och tillsyn
* Räddningstjänstens avgifter för tillstånd och tillsyn
* VA-avgifter
Skurups kommun uppmanar leverantörer av renhållningstjänster i
kommunen att i så stor utsträckning som möjligt vidta liknande åtgärder
beträffande:
* Renhållningsavgifter
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förslaget bifalles.
Lena Axelsson (S): Förslaget bifalles.
Nicklas Olsson (M): Förslaget bifalles.
Kristina Wieslander (V): Förslaget bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Marcus Willman, kommundirektör.
Serviceförvaltningen.
Myndighetsenheten för miljö- och byggnad.
Ekonomienheten.
Miljöstrategiska enheten.
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Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier
utomlands.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till riktlinjer: Den som går på gymnasiet har möjlighet att byta ut ett
läsårs studier i Sverige mot studier utomlands med ersättning från Skurups
kommun.
För att erhålla ersättning från Skurups kommun gäller följande kriterier;
Elev och minst en av vårdnadshavarna måste vara folkbokförda i Skurups
kommun under hela studietiden utomlands. Elev är antagen och tackat ja till
en plats i gymnasieskolan eller går på gymnasieutbildning i Sverige.
Gymnasieskolan utomlands ska vara en av Skolverket/Skolinspektionen
godkänd svensk skola utomlands. Studierna utomlands ska omfatta minst en
termin och maximalt ett läsår. Tim- och kursplaner ska stämma överens
mellan skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år.
Inackorderingstillägg kan inte beviljas samtidigt som ersättning för studier
utomlands har beviljats. Den ordinarie gymnasieskolan där eleven bedriver
sina ordinarie studier ska godkänna upplägget.
Ersättningen motsvarar aktuell programkostnad för den utbildning elev är
antagen till i Sverige. Ersättningen utbetalas direkt till den svenska skolan
utomlands alternativt till den skola eleven är antagen vid i Sverige och som
har avtal med den svenska skolan utomlands. Om den skolpeng Skurups
kommun erbjuder är lägre än skolans programpris står vårdnadshavare för
mellanskillnaden.
Förslaget till riktlinjer är kostnadsneutralt. Skurups kommun ersätter de
svenska skolorna utomlands med gällande programpris för den utbildningen
eleverna är antagen på i Sverige. De flesta svenska skolor utomlands
tillämpar riksprislistan för de olika gymnasieprogrammen. Om den skolpeng
Skurups kommun erbjuder är lägre än riksprislistan står vårdnadshavarna för
mellanskillnaden.
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår i de föreslagna riktlinjerna att
det ska vara möjligt att godkänna maximalt ett studieår utomlands då
kriterierna i riktlinjerna är uppfyllda.
De gymnasieprogram som erbjuds är begränsade. Vanligast förekommande
naturvetenskapliga, samhällsvetensskapliga samt ekonomiska programmet.
Antalet platser som erbjuds utbytesstudenter varierar från år till år, men i
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genomsnitt ca 200 plaster totalt för samtliga skolor. Eleverna ska under sitt
utbytesår fortsätta sina i Sverige påbörjade studier inom samma program
och utbytesåret ska inte påverka antalet studieår. Under studieåret ges
eleverna fördjupade studier i landets språk.
Eleverna är under utbytesåret bosatta i värdfamiljer. Avgiften till
värdfamiljen betalas av vårdnadshavare.Eleverna har under sitt studieår rätt
att söka studiemedel via CSN.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27.
Förslag till riktlinjer.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa
riktlinjer för gymnasiestudier utomlands.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsutskott 2020-02-10, § 10:
Beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för gymnasiestudier
utomlands.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att skol-och utbildningsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Tillköp för trafikåret 2021, från 2020-12-13 och framåt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa till kollektivtrafik för 2021 i oförändrad
omfattning jämfört med 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen beslutar årligen om s.k. tillköp av kollektivtrafik som
komplement och utökning av den trafik som Skånetrafiken ansvarar för.
Besked om önskat tillköp inför 2021 måste lämnas i april 2020. Efter
önskemål om tillköp är inlämnat, kostnadsberäknas detta och avtal skickas
ut innan sommaren. Trafikstart är 13 december 2020.
Tillköpen består s.k. anropsstyrda avgångar fördelat på fyra linjer (302, 305,
306 och 309), dessa måste förbeställas minst två timmar innan resa.
Tillköpen på linje 315 mellan Skurups station och Skurups handelsplats
samt linje 307 Skurup-Ystad avvecklades i december 2019 enligt beslut
2019-04-15 (KS 2019.395).
Konsekvensanalys/Överväganden
302 Skivarp-V Nöbbelöv-Katslösa-Varmlösa- Rydsgårds station.
305 Skurup-Skivarp-Abbekås
306 Skurup-Slimminge-Svaneholm
309 Skurup-Janstorp-Stenberget(-Veberöd)
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Det finns inga lagkrav att erbjuda tillköpstrafik, heller inga styrdokument
som förbinder kommunen att göra det utan tillköpen är en ren
medborgarservice.
Ekonomi
Kostnaden för tillköpt kollektivtrafik uppgår totalt till ca 1,22 Mkr för 2020.
Tillköpen motsvarande den befintliga tillköpstrafiken rymdes inom budget
2020 (1 450 tkr).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03.
Förvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att köpa till
kollektivtrafik för 2021 i oförändrad omfattning jämfört med 2020.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Återremiss av planbesked för fastigheten Dybäck 46:5
m.fl. (Hörte hamn)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för belysning av Hörte
Bryggas del i arbetet med detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet
Hörte hamn är viktig för kommunens besöksnäring och har stora
utvecklingsmöjligheter. I hamnområdet ska flera verksamheter kunna
samsas med varandra, samtidigt som det ska vara en plats för allmänheten.
En detaljplan för området skulle innebära att hamnens användning blir
reglerad och att strandskyddet eventuellt förändras för att möjliggöra för
expansion av verksamheterna i hamnen. Samtidigt är det viktigt att hamnen
blir mer tillgänglig för allmänheten samt att detta säkerställs långsiktigt.
Restaurang Hörte brygga är intresserade av att utveckla sin verksamhet med
bland annat ett orangeri vilket skulle möjliggöra för året-runt-verksamhet.
För att detta ska bli möjligt krävs en strandskyddsdispens alternativt att en
del av strandskyddet upphävs i detaljplanen om särskilda skäl finns för
ändamålet.
Under arbetet med en ny detaljplan kan även problematiken kring
trafiksituationen som finns i nuläget ses över samt fritidsverksamheten för
småbåtar säkras.
Idag är det problematiskt och tidskrävande för all utveckling av
verksamheter i Hörte hamn på grund av strandskyddet. En ny detaljplan kan
reglera vart ny byggnation tillåts.
Serviceförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheten att säkerställa hamnområdet som en allmänt tillgänglig plats
samt möjliggöra för verksamhetsutveckling med en ny detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06.
Karta över berört område, skala 1:12000.
Karta över berört område, skala 1:2000.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om planuppdrag för att undersöka
möjligheten till en detaljplan för Dybäck 46:5 m.fl. (Hörte hamn).
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Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Magnus Alm (S): I det fall förvaltningens förslag bifalles ger
kommunstyrelsen direktiv att berörda aktören ska vara med och
delfinansiera eventuell detaljplan.
Nicklas Olsson (M): Återremittera för belysning av Hörte Bryggas del i
arbetet med detaljplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Nicklas Olssons (M) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Ashley Andersson, planarkitekt.
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 118

Dnr KS 2019.1775

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Försäljning av del av Örsjö 16:101 genom
fastighetsreglering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överenskommelse om
fastighetsreglering.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska Örsjö 16:101 omvandlas till villatomter
och erbjudas tomtkön (se beslut 2019-01-28 § 76). Efter avstyckning från
Lantmäteriet har det visat sig att fastighetsägaren till Örsjö 1:22 använder
ca 150 kvadratmeter av kommunens fastighet Örsjö 16:101.
Fastighetsägarna har givits möjlighet att förvärva det aktuella området och
undertecknat en överenskommelse om fastighetsreglering. Beslut fattades av
KS 2020-01-13 men p.g.a. en teknikalitet fick överenskommelsen skrivas
om med påföljden av Lantmäteriet kräver ett nytt beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-25.
Överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga.
Förvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna
överenskommelse om fastighetsreglering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 119

Dnr KS 2020.202

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Försäljning av fastigheten Skurup 45:7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal för del av fastigheten Skurup 45:7.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten är detaljplanlagd för bostadsändamål sedan 1970-talet men har
inte blivit bebyggd.
Företaget HjemtHus i Skurup AB önskar nu förvärva del av fastigheten för
att uppföra 4-5 enbostadshus. HjemtHus förvärvar samtidigt ett intilliggande
markområde av annan än kommunen, vilket är en förutsättning för
projektets genomförande, rent infrastrukturmässigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-03.
Köpeavtal daterat 2020-01-29, med bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal för del av fastigheten Skurup 45:7.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 83: Kommunstyrelsen återremitterar
ärendet för omförhandling av försäljningspriset.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
HjemtHus i Skurup AB.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 120

Dnr KS 2020.276

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Försäljning av del av fastigheten Skurup 45:52,
Östergård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna köpeavtal för del av fastigheten
Skurup 45:52.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny detaljplan för
fastigheten Skurup 45:52. Förslaget till detaljplan ska skickas ut på allmän
granskning i mars-april och förväntas kunna antas under sommaren.
Detaljplanen föreslår byggnation av bostäder på ett område om ca 4 000 m2.
OptimalaHemgruppen har skickat in en intresseanmälan för att förvärva del
av fastigheten Skurup 45:52 för att uppföra 12 radhus.
Ett köpeavtal har tagits fram där Enplanshem Skåne 2019 AB, ett bolag
inom OptimalaHemgruppen, förvärvar del av fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-11.
Köpeavtal del av Skurup 45:52, med bilagor, daterad 2020-03-11.
Karta, skala 1:300.
Intresseanmälan förslag, daterad 2020-02-13.
Intresseanmälan information, daterad 2020-02-13.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna köpeavtal för del av fastigheten
Skurup 45:52.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen, Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 121

Dnr KS 2019.466

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Uppföljning Intern kontroll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av intern kontroll till kommun styrelsen ska enligt plan ske vid
i samband med årsredovisningen. Avsikten med intern kontroll är att den
ska utgöra verktyg för ständiga förbättringar avseende de kommunala
verksamheterna. I rapporten presenteras en sammanställning över
kontrollresultaten, föreslagna och redan vidtagna åtgärder samt bedömning
av processen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03.
Uppföljning internkontroll år 2019.
Avvikelserapportering 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll år 2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 122

Dnr KS 2020.491

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Svar på tillsyn enligt diskrimineringslagen med
anledning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, §
369, att införa huvudduksförbud i skolor och förskolo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till Diskrimineringsombudsmannen i
enlighet med upprättat förslag 2020-03-16.
Sammanfattning av ärendet
Diskrimineringsombudsmannen har med anledning av kommunfullmäktiges
beslut 2019-12-16, § 369, gällande huvudduksförbud med mera, inlett ett
tillsynsärende. Diskrimineringsombudsmannen önskar senast 2020-04-14
svar på ett antal frågeställningar gällande beslutet och dess verkställighet i
förhållande till diskrimineringslagen. Förvaltningen har i förslag till yttrande
gett svar på frågeställningarna. Yttrande baseras i huvudsak på det som
framförts till förvaltningsrätten vid laglighetsprövning av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-16.
Förslag till yttrande, 2020-03-16.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till Diskrimineringsombudsmannen i
enlighet med upprättat förslag 2020-03-16.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Wieslander (V): Ärendet ska återremitteras för besvara de frågor
som diskrimineringsombudsmannen ställt.
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Kristina Wieslander (V): Deltar inte i beslutet.
Magnus Alm (S): Deltar inte i beslutet.
Solbritt Lundgren (C): Deltar inte i beslutet.
Lena Axelsson (S): Deltar inte i beslutet.
Roland Hansson (S): Deltar inte i beslutet.
Kerstin Petersson-Brodda (L): Deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 122

Dnr KS 2020.491

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöra idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Diskrimineringsombudsmannen.

Justerandes signatur

62 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 123

Dnr KS 2020.184

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Anmälningsärenden från samtliga förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden enligt sammanställningarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-03-23.
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2020-03-18.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen 2020-03-24.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningsärendena kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 124

Dnr KS 2020.186

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Kommunstyrelsens beslut
Protokollen från utskott och bolag läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger sammanställning av protokoll från utskott och bolag:
KS 2019.1644, Skol- och utbildningsutskott, 2020-02-10, § 1-10.
KS 2020.18, Socialnämndsutskottet, 2020-02-12, § 1-10.
KS 2020.19, Socialnämndsutskottet, 2020-03-11, § 11.
KS 2020.81, Personalutskottet, 2020-02-13, § 17-28.
KS 2020.161, Skol- och utbildningsutskott, 2020-03-09, § 11-20.
KS 2020.222, Skol- och utbildningsutskott, 2020-02-10, § 11.
MB 2019.32, Skurups Kommunhus AB, 2020-02-26, § 1-12.
MB 2019.21, Skurups Kommunhus AB 2020-02-26, § 5 samt
bolagsrapporter: Skurups Jordbruks AB, Skurupshem AB, Skurups Elverk
AB och Skurup Kommunala AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om protokoll från utskott och bolag kan
läggas till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 125

Dnr KS 2020.185

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Anmälan av delegationsbeslut från samtliga
förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut enligt sammanställningarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-03-23.
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2020-03-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om delegationsbesluten kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 126

Dnr KS 2018.981

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Val av ledamot samt revisorsersättare i Sydvästra
skånes vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till Magnus Alm (S) att utse ledamot i
Sydvästra skånes vattenråd samt delegera till Lars Nyström (SD) att utse
revisorsersättare i Sydvästra skånes vattenråd.
Sammanfattning av ärendet
Sydvästra skånes vattenråd bildades 2013 och består av representanter från
Vellinges, Trelleborgs och Skurups kommuner. Styrelse ska enligt stadgarna
bestå av sju ledamöter (politiker) och sju ersättare (tjänstepersoner) varav
Skurups kommuner utser två ledamöter och två ersättare. Ledamöter och
ersättare nomineras av kommunfullmäktige i respektive kommun och utses
vid rådets stämma för en period om två år varav hälften utses vid varje
årsstämma.
I skrivelse från rådet uppmanas Skurups kommun att till Sydvästra skånes
Vattenråd nominera en ledamot (politiker) och en ersättare (tjänsteperson)
för en tid av 2 år, 2020-2022. Vidare uppmanas kommunen att nominera en
revisor samt en revisorsersättare. Och slutligen rekommenderas varje
medlemskommun att nominera en ledamot i valberedningen.
Nomineringarna ska vara rådet tillhanda senast den 8 april 2020.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare nominerat för mandatperioden 20192022 för flera av platserna och där följande val kvarstår:
En ledamot i styrelsen t o m 2021.
En revisorsersättare för 2020-2021.
Nomineringar Skurups kommun gjort sedan tidigare.
Kommunfullmäktige har 2019-05-27, § 209 nominerat enligt följande till
och med 2021:
Revisor
Tommy Göransson (S).
Kommunfullmäktige har 2018-11-15, § 477 nominerat enligt följande för
mandatperioden 2019-2022:
Ledamot styrelsen:

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 126

Dnr KS 2018.981

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Pontus Axgart (M)
Ersättare styrelsen:
Karl Kårebrant (SD)
Ledamot valberedning:
Ingrid Ljungberg (S)
Ägarrepresentant:
Sten Hamberg (M)
Kommunfullmäktige har 2017-03-27, § 115, nominerat enligt följande tills
vidare:
Ersättare styrelsen:
Eva-Marie Engström.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen kan delegera till
Magnus Alm (S) att utse ledamot samt delegera till Lars Nyström (SD) att
utse revisorsersättare och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
De valda.
Sydvästra Skånes vattenråd.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 127

Dnr KS 2020.589

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Initiativärende om krispaket till föreningslivet
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet bifalles, d v s:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram status per förening hur den
ekonomiska situationen ser ut och hur de är drabbade. I samband med detta
ska även förslag kring stödåtgärder som föreningarna själva ser behov av för
att klara 2020 inhämtas.
Vidare får förvaltningen utifrån rådande omständigheter skyndsamt tar fram
förslag på åtgärder som kan hjälpa de drabbade föreningar ekonomiskt i
syfte att de överlever rådande kris. Åtgärderna ska
behandlas på kommunstyrelsen 2020-05-18.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse föreslår Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson
(S), Kristina Wieslander (V), Kerstin Petersson-Brodda (L) att:
• Förvaltningen bildar sig en status per förening hur den ekonomiska
situationen ser ut och hur de är drabbade. I samband med detta också
inhämta förslag kring stödåtgärder som föreningarna själva ser behov av för
att klara 2020.
• Att förvaltningen utifrån rådande omständigheter skyndsamt tar fram
förslag på åtgärder som kan hjälpa de drabbade föreningar ekonomiskt i
syfte att de överlever rådande kris. Åtgärderna ska behandlas i
kommunstyrelsen under april eller maj-månad.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-03-31.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på initiativärendet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

