Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-05-05

1 (14)
Diarienummer

KS 2020.68

Plats och tid

Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2020-05-05, kl.
18.00–20.20

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Martin Kalén, Fritidsstrateg
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

Justerade paragrafer

§ 14–20

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup, 2020-05-11

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Jörgen Sjöslätt (C)

Justerare

Tommy Elofsson (M)

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

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-11

Datum då anslaget tas ned

2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Fredrik Roström (S)
Göran Leander (S)
Lisen Hendeberg (V)
Conny Axtelius (S), tjg ers
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Kommunutvecklingsberedningens beslut
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Kulturpristagare - 2020
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att Kulturpriset 2020 ska delas
mellan Karin Andersson, 5 000 kronor, och Viveca Kristiansen, 5 000
kronor.
Jäv
Anders Kristiansen anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kulturpriset utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla
insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik,
bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och
utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård,
eller andra jämförbara områden.
Kulturpriset, utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i
Skurups kommun.
Kulturpristagare, en eller flera, utses av kommunutvecklingsberedningen.
Kulturpriset utgör 10 000 kronor.
Vid kommunutvecklingsberedningens sammanträde föreligger följande
nomineringar:
Karin Andersson, med motiveringen ”företrädare för ”måndagsgruppen” i
Slimminge byalag. Gruppen ligger bl a bakom utgivningen av ett häfte
(1999) och en bok om bygden. Varje måndag träffas gruppen och
diskuterar/kartlägger bygdens hus, gårdar, människor och släkter. Många är
de som under åren fått hjälp att hitta släktingar i socknen. Arbetet har också
resulterat i flera långväga besök i bygden. Det är en förhoppning att gruppen
uppmärksammas för sin mångåriga gärning och uppmuntras att sprida sin
kunskap. T ex. via sökbar websida, nya skrifter eller rundturer”.
Viveca Kristiansen, med motiveringen ”främst för hennes mycket
uppskattade initiativ att hålla en serie föredrag om Rydsgård förr i tiden.
Hon kallar sammankomsterna ”Rydsgårdsminnen, Kom och prata minnen”
Varje gång har hon förberett med all info och bilder om en liten väl utvald
del av Rydsgård. Teman har varit tex.”Rydsgårds Järnvägshotell, Mejeriet,
Västra Storgatan östra delen, Västra Storgatan västra delen, Smedjegatan
och Bruksgatan”. Mötena arrangeras på Rydsgårdshus och i ett samarbete
med Byalaget och Bygdegårdsföreningen. Viveca är en hängiven släkt- och
lokalhistorieforskare och gräver fram många intressanta historier och
skrönor om människorna och husen kompletterade med utvalda bilder. Hon
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är uppväxt i Rydsgård och kan på ett initierat sätt delge deltagarna sina
minnen invävda i det arkivforskningen ger. Sammankomsterna är mycket
uppskattade av såväl infödda som inflyttade i Rydsgård”.
Beslutsunderlag
Förslag på kulturpristagare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om kulturpriset ska delas mellan Viveca
Kristiansen och Karin Andersson och finner att beredningen bifaller
detsamma.
__________
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Skurups kommuns idrottspris till minne av Thure
Carmén - 2020
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att utse Terese Rönnberg till
idrottspristagare 2020 (10 000 kronor).
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun har inför 2014 instiftat ett nytt idrottspris ”Skurups
kommuns idrottspris till minne av Thure Carmén”. Tidigare idrottspriset
”Thure Carméns idrottsstiftelse” kommer i och med detta inte att finnas
kvar. Orsaken är att i Thure Carméns stiftelse finns inte längre någon
avkastning av kapitalet i stiftelsen att dela ut, därav har ett nytt idrottspris
instiftas.
Thure Carmén var född i Skurup 1908 och avled 1985. Under hela sin
livstid intresserade han sig för olika idrotter.
Syftet är att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser inom det idrottsliga
verksamhetsområdet. Idrottspriset utdelas till idrottsledare eller idrottsaktiva
som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.
Följande nomineringar föreligger:
Jonas och Jakob Albrekt, motocross
Terese Rönnberg, styrkelyft
Markus Svärd, ishockey
Lisa Lindberg, judo
Beslutsunderlag
Förslag på idrottspristagare till minne av Thure Carmén,
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Terese Rönnberg kan utses till
idrottspristagare 2020 och finner att beredningen bifaller detsamma.
__________
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Nulägesbeskrivning och framtida behov för ridsporten
inom Skurups kommun
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas, i övrigt läggs utredningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skånes Ridsportförbund har på uppdrag av förvaltningen genomfört en
nuläges- och behovsanalys som har presenterats för kultur- och
fritidsberedningen, se bilaga 1 ”Utredning”. Rapporten belyser behovet av
en modern och ändamålsenlig anläggning i kommunen.
Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att
fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och eventuell
ridsportanläggning i Skurups kommun. Utredningen ska även omfatta
ridbanorna i Örsjö.
Kommunutvecklingsberedningen har tidigare hanterat ärendet och beslutat
att:
* ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas
* kommunen ställer sig positiv till att ge ridföreningarna ett särskilt
lokalbidrag för ett gemensamt ridhus som innefattar ridskoleverksamhet och
som kan nyttjas av kommunens föreningar.
Sedan förutsättningarna förändrats har ny tjänsteskrivelse inhämtats vari
följande framgår:
”Då förutsättningarna har förändrats gentemot när ridutredningen
genomfördes, exempelvis bedriver Sandåkra Ridklubb idag ingen ridskola,
föreslår förvaltningen att ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas och i
övrigt läggs utredningen till handlingarna.
Kommunutvecklingsberedningen arbetar med att revidera föreningsstöden
och ridföreningarna kommer i förslaget att få möjlighet, likt övriga
föreningar, att söka lokal- och anläggningsstöd under förutsättning att
kommunfullmäktige antar förslaget till nytt föreningsstöd.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Utredning, 2019-01-23.
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Rapport om ridföreningar.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2019-04-02 § 25:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
* ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas
* kommunen ställer sig positiv till att ge ridföreningarna ett särskilt
lokalbidrag för ett gemensamt ridhus som innefattar ridskoleverksamhet och
som kan nyttjas av kommunens föreningar.
Kommunutvecklingsberedningen har gjort en redaktionell ändring, ordet
anläggningsbidrag har utgått och ersatts med lokalbidrag
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 16:
Återremittera ärendet till förvaltningen för redovisning av jämförbara
anläggnings- och föreningsstöd.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-02-05:
Återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka hur
ridskoleverksamheterna i Sjöbo kommun fungerar samt att avvakta beslutet
angående föreningsstödet.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-12-11 §81:
Tackar för informationen.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 378:
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att
fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och eventuell
ridsportanläggning i Skurups kommun. Utredningen ska även omfatta
ridbanorna i Örsjö. Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11. För
finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 306:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 220: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
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Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-06-12, § 49: Kommunfullmäktige
ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida
behovet för ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 37: Kultur- och
fritidsberedningen väcker ett ärende om att fortsätta arbeta kring framtida
behov för ridsporten inom Skurups kommun.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 14: Tackar för
presentationen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (SkuP), Lars Dekan (SD) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Tillsättande av politisk arbetsgrupp för framtagande av
Vision 2045, samt fortsatt hantering
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Följande utses till politisk arbetsgrupp för framtagande av Vision 2045:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande
Anders Kristiansen (SkuP)
Lars Dekan (SD)
Fredrik Roström (S)
Lisen Hendeberg (V)
Tommy Elofsson (M), adjungerad turism-/besöksnäringsfrågor
Arbetsgruppen ges i uppdrag att ta fram förslag på upplägg/process för
arbetet med Vision 2045, tidplan, budget m m.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 354, beslutat att ge
kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision
2045 för Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i
uppdrag att återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet,
dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11 § 2:
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på processbeskrivning med
modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m. Frågan gällande
tillsättande av politisk arbetsgrupp behandlas vid nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 354:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen i
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att återkomma med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 419:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att ge beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för
Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
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återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 51:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för Skurups
kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att en politisk arbetsgrupp bestående av presidiet
samt två företrädare för blocket S+V+MP+KV+L. Arbetsgruppen ges i
uppdrag att ta fram förslag på upplägg/process för arbetet med Vision 2045,
tidplan, budget m m.
Fredrik Roström (S) och Lisen Hendeberg nomineras till arbetsgruppen.
Tommy Elofsson (M) adjungeras till arbetsgruppen vid behandling av
turism-/besöksnäringsfrågor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
beredningen bifaller desamma.
__________
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Näringslivsplan, fortsatt hantering
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad presenterar utkast till Näringslivsplan
vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad genomför workshop med beredningen
om Näringslivsplanen. Resultatet av workshopen sammanställs och skickas
ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 111:
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.
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).
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-05-05

14 (14)
Diarienummer

KS 2020.68

KUB § 20

Arbetsmarknadsfrågor
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Dialog ska ske med kommunstyrelsens ordförande gällande gränsdragning i
arbetsmarknadsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad redovisar arbetsmarknadsfrågor,
åtgärder kopplat till Covid-19, statistik gällande varsel, arbetslöshet,
arbetspendling med mera. Presentation skickas ut till beredningen.
__________
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