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Plats och tid
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Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Jörgen Petersén, ekonomichef, § 130-133
Marcus Willman, kommundirektör

Justerade paragrafer

§ 130–169

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup, 2020-05-28, kl. 08.30

Sekreterare

Annika Jansson

Ordförande

Johan Bolinder (M)

Justerare

Lena Axelsson (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-28

Datum då anslaget tas ned

2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson
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Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
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Delredovisning av återremitterat ärende - Avställning
av vattentäkter i Skurups kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-14 beslutades att ge
serviceförvaltningen ett kompletterande uppdrag i fråga om de lokala
vattentäkternas betydelse och möjliga användning efter anslutning till
Sydvatten 2023.
I skrivelse till Sydvatten 2020-02-10 framför Skurups kommun att man
önskar att Sydvatten utreder möjligheten att i Sydvattens regi driva lokala
vattentäkter som inte används för löpande dricksvattenproduktion, så som
nödvattenförsörjning vid en allvarlig samhällskris.
Skurups kommuns skrivelse har föranlett Sydvatten att genomföra en
utredning av frågan i en regional kontext, där Skurups vattenresurser är en
av flera möjliga källor till nödvattenförsörjning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22.
Skrivelse till Sydvatten, daterad 2020-02-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga delredovisningen av återremissens
frågeställningar till handlingarna.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14, § 181: Informationen läggs till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt socialnämndsutskottet att utreda möjliga åtgärder för att komma
tillrätta med det prognostiserade underskottet för LSS.ppdra åt individ- och
omsorgsförvaltningen att ge kommunstyrelsen fördjupade upplysningar om
bakomliggande orsaker till förvaltningens prognostiserade underskott.
Åtgärdsförslagen ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning.
Protokollsanteckning
Lena Axelsson (S) vill ha fört protokollet att det ska finnas en föredragande
tjänsteperson på sekretessärendena.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Marcus Willman, informerar om:
Barnrättsarbetet inom kommunen.
Anmäler prognostiserat underskott för LSS-verksamheten om ytterligare 2
miljoner kronor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Uppdra åt socialnämndsutskottet att utreda
möjliga åtgärder för att komma tillrätta med det prognostiserade
underskottet för LSS.
Åsa Ekblad (M): Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att återkomma
med förslag på åtgärder till följd av det aviserad prognostiserade
underskottet för LSS.
Lars Nyström (SD): Uppdra åt individ- och omsorgsförvaltningen att ge
kommunstyrelsen fördjupade upplysningar om bakomliggande orsaker
till förvaltningens prognostiserade underskott.
Magnus Alm (S): Johan Bolinders (M) och Lars Nyströms (SD) förslag
bifalles.
Kristina Wieslander (V): Åtgärdsförslagen ska åtföljas av en
konsekvensbeskrivning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag, Lars Nyströms (SD) förslag
och Kristina Wieslanders (V) förslag.
__________
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KS § 132

Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skol och utbildningsutskottet
Skol- och utbildningsförvaltningens chef Anders Grundberg slutar och ska
börja jobba i Vellinge.
Utskottet har godkänt Norlandia att driva förskola i kommunen.
På utskottets nästa sammanträde kommer uppföljning av resultathöjande
åtgärder att redovisas.
Socialnämndsutskottet
Verksamhetsbeskrivning av LSS med anledning av ökade behov.
LSS-verksamheten i Skurups kommun utför insatser i enlighet med LSSlagstiftningen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Insatserna omfattar personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson,
avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsvistelse i form av familjehem,
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för
vuxna i form av gruppboende och servicebostad. Det finns ytterligare en
insats som ligger inom kommunens ansvar att utföra och det är bostad med
särskild service för barn eller ungdom. Denna insats finns inte i kommunens
regi inom LSS-verksamheten i Skurups kommun, utan köps av annan
kommun.
Såväl antalet beslut som omfattning av insatser till personer med
funktionsvariationer fortsätter att öka i Skurups kommun. Individ- och
omsorgsförvaltningen har tidigare redovisat identifierade behov av boende
inom de närmaste tre åren. Behovet bedömdes då till en ökning med 7-9
platser under de närmaste tre åren. Situationen har snabbt förändrats och
efterfrågan på LSS-boende har omgående uppkommit. Även för andra LSSinsatser än boende sker en snabb ökning av antalet beslut. Utmaningar som
verkställigheten ställs inför vid utförandet är bland annat kombination av
funktionsvariation, dåligt psykiskt mående och/eller missbruk hos brukare.
Detta kräver ökad personaltäthet och omgående fortbildning/handledning av
personalen. En annan utmaning är bristen på boendeplatser, eftersom det
inte finns någon ledig lägenhet på LSS-boende inom Skurups kommun.
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KS § 132
En lägesrapport som socialstyrelsen gjort, över hela landet, visar på liknande
utveckling som nu sker i Skurups kommun. Den visar även att
kommunernas kostnader för funktionshindersverksverksamheterna ökar över
hela landet. Socialstyrelsen konstaterar vidare att det ofta saknas adekvat
kompetens inom funktionshinderområdet hos baspersonal och att många
kommuner står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning.
Detta för att klara att möta utmaningar från nya brukares behov och för att
ge förutsättningar för brukarnas delaktighet och självbestämmande.
Personalutskott
Har endast behandlat enskilda personalärenden.
__________
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Förslag till ägardirektiv för Skurup Kommunala AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige avslår förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups
Kommunala AB.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige antar förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups
Kommunala AB.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har i uppdrag att tydligöra Skurups kommunala AB´s
ägardirektiv avseende ekonomiska mål. Ägardirektiven gäller alla
nuvarande och framtida hyreskontrakt.
Utgångspunkten för Kommunalas AB ägardirektiv är den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordning. I bolagsordningen framgår
följande styrning av bolagets ändamål.
”Bolagets syfte är att tillgodose Skurups kommuns behov av lokaler.
Bolaget skall tillämpa grundläggande kommunalrättsliga principer, d v s
likställighetsprincip, självkostnadsprincip och lokaliseringsprincip om inte
speciallagstiftning stadgar annorledes.
Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet.
Bolaget är upphandlande myndighet enligt lag om offentlig upphandling,
LOU.”
För att tydligöra detta har ägardirektivet ändrats under rubriken ”Bolagets
verksamhet” där utgångspunkten är att bolaget bedriver en kommunal
verksamhet istället för en verksamhet på affärsmässiga grunder.
Ekonomiska direktiv.
I ägardirektiven kommer rubriken Ekonomiska mål att ändras till
”Ekonomiska direktiv”. Med beaktande av det kommunala ändamålet och
kommunens ekonomiska ställning ska bolagets prissättning av kommunala
verksamhetslokaler och övriga tjänster utgå från följande ekonomiska
direktiv, där också bolagets egna finansiella kapacitet vägs in;
Nuvarande hyresnivå (totalkostnadsnivå) ligger fast under 3 år, dvs 202001-01—2022-12-31 avseende alla nuvarande objekt.
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Nyproduktion, dvs nya fastighetsobjekt som byggs, ska hyressättas enligt
Repab*.
Alla hyresavtal, både för befintliga objekt och ev framtida nytillkommande
objekt, ska skrivas om och upprättas enligt strukturen från Fastighetsägarna
Dokument.
Kalkylräntan i alla hyresavtal ska vara faktisk ränta.
Administrativa omkostnader ska minimeras och inkluderas i hyresavtal
utifrån faktisk kostnad.
Under perioden, 2020-01-01—2022-12-31, ska SKAB årligen reinvestera i
befintligt fastighetsbestånd i samma storleksordning som de årliga
avskrivningsbeloppen möjliggör.
Under perioden, 2020-01-01—2022-12-31, ska fastighetsbeståndet inom
SKAB rustas upp till professionell nivå, genom att även utnyttja tidigare
tillskjutna aktieägartillskott för utnyttjande av investering i befintligt
fastighetsbestånd. Maximalt får 70% av tillskjutet aktieägartillskott
utnyttjas.
Alla verksamhetsanpassningar som görs i fastigheterna, och som är av den
digniteten att en hyreshöjning blir aktuell, ska vara godkända av
förvaltningschef innan åtgärder vidtas. Härtill ska hyreshöjningen för
verksamhetsanpassningar under perioden 2020-01-01—2022-12-31 endast
utgöras av faktisk kostnad.
Ägaren utkräver inget avkastningskrav på SKAB under perioden som
hyrorna ligger fast (2020-01-01—2022-12-31), då syftet är att under denna
period rusta upp fastighetsbeståndet till adekvat och professionell nivå.
Eventuell framtida överlåtelse, under perioden 2020-01-01—2022-12-31,
från Skurups kommun till Skurup Kommunala AB ska ske till bokförda
värden, i syfte att möjliggöra största möjliga reinvestering och upprustning
av fastighetsbeståndet. Härtill ska den eventuella framtida överlåtelsen
betinga hyresavtal (totalkostnadsnivå) på samma nivå som Skurups kommun
har vid överlåtelsen.
Med beaktande av det kommunala ändamålet och kommunens ekonomiska
ställning skall kommunen och bolaget i samråd söka lösningar som
tillgodoser kommunens samlade intresse.
*”REPAB Fakta Årskostnader är en handbok som presenterar jämförelsetal
för fastigheter gällande drifts- och underhållskostnader. I böckerna kan man
enkelt få reda på vilken nivå din fastighets kostnader och förbrukningar bör
ligga på (riksvärdessnittet). Det finns en specifik bok för en typ av byggnad
så som skola, förskola, vårdlokaler, industrier och kontor. REPAB Fakta
Årskostnader används flitigt av stat, kommun, landsting, privata
Justerandes signatur
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fastighetsägare och allmännyttan”.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens kommentarer 2020-03-23.
Yttrande från Skurup Kommunala AB, daterad 2020-02-27.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-23.
Reviderat ägardirektiv för Skurups kommunala AB 556528-9484, daterad
2019-12-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändrade
ägardirektiv för Skurups Kommunala AB.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-03-31, § 96: Informationen läggs till handlingarna.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups Kommunala AB.
Jörgen Lidfeldt (SD): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
avslå förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups Kommunala AB.
Kerstin Petersson-Brodda (L): Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups
Kommunala AB.
Åsa Ekblad (M): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups Kommunala AB.
Magnus Alm (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups Kommunala AB.
Kristina Wieslander (V): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
avslå förslag till ändrade ägardirektiv för Skurups Kommunala AB.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslag ska utgöra kommunstyrelsens
huvudförslag och bifall ska utgöra kommunstyrelsens alternativförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Magnus Johansson, VD Skurup Kommunala AB.
Marcus Willman, koncernchef.
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Upphandling av särskilt boende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingen av det särskilda boendet
ändra platsantalet till 54-88 platser och garantera platser efter prognostiserat
ökat behov i enlighet med alternativ 2 vilket innebär följande:
Under år ett (1) garantera 2 enheter (18 platser). Därefter ökas garantiplatser
med en (1) enhet (9 platser) per år upp till max 50 % av antalet platser i det
särskilda boendet som byggs. Efter fyra (4) år inga garantiplatser.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingen av det särskilda boendet
inte göra några förändringar, dvs nuvarande förutsättningar – inga garantier.
Sammanfattning av ärendet
Under pågående upphandling av särskilt boende har ett flertal frågor
inkommit på förfrågningsunderlag från entreprenörerna. Efter samråd med
Lindahls gav referensgruppen för nytt särkilt boende i Skurups
kommun 200417 Individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram
nedanstående tre alternativ avseende upphandling av nytt särskilt
boende och som föranleder ett ställningstagande från socialnämndsutskottet.
Alternativ 1.
Under år ett (1) garantera 36 platser, motsvarar ca 4 enheter. Därefter
minskas garantiplatser med en (1) enhet per år. Efter fyra (4) år inga
garantiplatser.
Alternativ 2.
Under år ett (1) garantera 18 platser, motsvarar 2 enheter. Därefter ökas
garantiplatser med en (1) enhet per år upp till max 50 %. Efter fyra (4) år
inga garantiplatser.
Alternativ 3.
Inga förändringar, dvs nuvarande förutsättningar – inga garantier.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-28, § 26:
Socialnämndsutskottet beslutar att avbryta pågående upphandling av nytt
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särskilt boende om 72-88 platser.
Socialnämndsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingen av det särskilda boendet
ändra platsantalet till 54-88 platser och garantera platser efter prognostiserat
ökat behov i enlighet med alternativ 2 vilket innebär följande:
Under år ett (1) garantera 2 enheter. Därefter ökas garantiplatser med en (1)
enhet per år upp till max 50 %. Efter fyra (4) år inga garantiplatser.
Socialnämndsutskottet 2020-03-11, § 11: att godkänna
förfrågningsunderlag avseende upphandling av drift och byggnation av
särskilt boende i extern regi i en omfattning av 72-88 lägenheter.
att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra redaktionella
ändringar/justeringar som framkommit under mötet.
Socialnämndsutskottet 2020-02-12, § 4: Informationen läggs till
handlingarna.
Individ- och omsorgsberedningen 2020-02-10, § 2: Individ- och
omsorgsberedningen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (SD): Beslutsformuleringen ska kompletteras med antal
platser, d v s:
Under år ett (1) garantera 18 platser, motsvarar 2 enheter. Därefter ökas
garantiplatser med en (1) enhet (9 platser) per år upp till max 50 %. Efter
fyra (4) år inga garantiplatser.
Johan Bolinder (M): Förslaget förtydligas att max 50% av antalet platser i
det särskilda boendet som byggs.
Solbritt Lundgren (C): Bifall till Johan Bolinders (M) förslag.
Lena Axelsson (S): Bifall till alternativ 3, vilket innebär:
Kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingen av det särskilda boendet
inte göra några förändringar, dvs nuvarande förutsättningar – inga garantier
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Jimmy Nilssons (SD) förslag med Johan
Bolinders (M) förtydligande ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag och
Lena Axelssons (S) förslag ska utgöra alternativförslag.
__________
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Införande av valfrihetssystem genom LOV inom
personlig assistans
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att införa valfrihetssystem genom
LOV inom personlig assistans.
Kommunstyrelsen, genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att ta
fram och fastställa förfrågningsunderlag för ansökan om att delta i
valfrihetssystem gällande personlig assistans.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndsutskottet beslutade 2019-12-04 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda och ta fram underlag i syfte att införa LOV för personlig assistans.
Personlig assistans kan beviljas enligt Lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) av en kommun eller enligt
socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) av försäkringskassan. Om de
grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka utreds och beslutas
assistansen av kommunens biståndshandläggare enligt LSS.
Försäkringskassan ansvara för att utreda, besluta om, samt betala ut
assistansersättning om behovet överstiger 20 timmar/vecka.
Betalningsansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunen och
försäkringskassan. Kommunen är betalningsansvarig för de första 20
timmarnas assistans per vecka oavsett om beslutet fattas av kommunen eller
Försäkringskassa. Den enskilde har ett stort inflytande över insatsen och har
möjlighet att välja vem som ska vara utförare. Den assistansberättigade kan
välja att anlita kommunen som utförare, att vara egen arbetsgivare, att få sin
assistans via ett brukarkooperativ eller via en privat utförare som har
tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen har dock
det yttersta ansvaret för att samtliga individer som beviljats personlig
assistans alltid får sina behov tillgodosedda oavsett på vilket sätt brukaren
har valt att få sin assistans utförd, det kallas basansvaret.
I dagsläget har Skurups kommun en enhet för personlig assistans som tillhör
kommunens LSS-enhet. Brukaren som väljer kommunen som utförare av sin
beviljade assistans eller som inte gör ett eget val, får sin assistans utförd av
denna enhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13.
Utredning, daterad 2020-03-13.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem genom LOV inom
personlig assistans.
Kommunstyrelsen, genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att ta
fram och fastställa förfrågningsunderlag för ansökan om att delta i
valfrihetssystem gällande personlig assistans.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 14: Socialnämndsutskottets förslag
till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att införa valfrihetssystem genom
LOV inom personlig assistans.
Kommunstyrelsen, genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att ta
fram och fastställa förfrågningsunderlag för ansökan om att delta i
valfrihetssystem gällande personlig assistans.
Socialnämndsutskott 2019-12-04, § 23: att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda och ta fram underlag i syfte att införa LOV för personlig
assistans i Skurups kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Parkhagen, FuSS-chef.
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Nybyggnation LSS-boende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås att hos Skurupshem AB beställa nybyggnation
av LSS-bostad med maximalt tio lägenheter.
Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att utgöra
politisk referensgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem
AB om LSS-bostad med maximalt tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2022 alternativt 2023.
Budgetgruppen beaktar kostnadsökningen i budgetarbetet för 2021 gällande
utökning av personal med anledning av utökat antal lägenheter som ingår i
Prästgatans boende.
Sammanfattning av ärendet
Behov av LSS boenden inom kommunen är stort och nya boenden för att
kunna verkställa beslut behövs omgående.
Individ och omsorgsförvaltningen har identifierat att inom de närmaste tre
åren har man behov av ytterligare 7-9 boendeplatser. Att bedöma exakt hur
många boendeplatser det behövs är dock svårt. Efterfrågan varierar
beroende på vilka behov av stöd personerna med LSS beslut har samt hur in
och utflyttningen sker i kommunen. Behovet av LSS boenden har ökat under
de senaste åren. Skurups kommun öppnade ett nytt LSS boende, Prästgatan,
i april 2019 med 7 lägenheter. Det finns idag inga lediga lägenheter på LSS
boenden inom Skurups kommun. LSS verksamheten har sedan tidigare
identifierat ett framtida behov av 4-5 platser 2022. Detta finns upptaget i
budgetplan för 2021-2022. Även ett akut behov av boende har uppkommit
genom att 4 nya ansökningar inkommit till handläggare. Enligt uppgifter
från LSS handläggare beräknas tre av dessa personer att bli beviljade boende
inom LSS. Beslut kommer troligtvis delges innan sommaren 2020 för
verkställighet inom tre månader. Den fjärde ansökan kan inte handläggare i
dagsläget avgöra om det blir bifall till beslut, utan det pågår vidare
utredning. Det kan dock inte i dagsläget uteslutas att även den fjärde
sökande beviljas boende.
LSS § 9:9 beskriver tre huvudformer: servicebostad, gruppbostad och
särskilt anpassad bostad. LSS lagen reglerar inte hur boenden för vuxna
skall vara utformade, men gruppbostad och servicebostad betraktas som ”
bostäder med särskild service”. Med servicebostad avses en fullvärdig
bostad där stöd och vård kan ges hela dygnet. Det krävs ett visst fast basstöd
genom anställd personal och gemensamma utrymmen för gemenskap. I en
Justerandes signatur

18 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 136

Dnr KS 2020.419

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

servicebostad kan det bo flera personer än i en gruppbostad.
Servicebostaden bör integreras i bostadsområdet och en institutionell
boendemiljö bör undvikas. Servicebostaden kan för vissa personer med
funktionhinder vara en mellanform mellan självständigt boende i egen
lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. I en gruppbostad ska det finnas fast
bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov. Det är tänkt att vara
ett boendeallternativ för den som har så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Såväl
lägenheter som friliggande villor eller radhus kan tas i anspråk för
gruppboenden. Varje person ska disponera en egen lägenhet med tillgång till
gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena bör placeras så att de
fungerar som en samlande punkt för de boende. Lägenheterna för båda
boendealternativen ska vara fullvärdiga lägenheter. Den tredje formen
boende som beskrivs i lagen är annan särskilt anpassad bostad. Det är en
bostad som är utformad och anpassad efter den funktionshindrades behov. I
denna insats ingår inte personal eller omvårdnad. Behovet för Skurups
kommun är servicebostad eller gruppbostad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation av LSS-bostad med
maximalt tio lägenheter.
Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att utgöra
politisk referensgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem
AB om LSS-bostad med maximalt tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2022 alternativt 2023.
Budgetgruppen beaktar kostnadsökningen i budgetarbetet för 2021 gällande
utökning av personal med anledning av utökat antal lägenheter som ingår i
Prästgatans boende.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 15: Socialnämndsutskottet
föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta om nybyggnation av LSS-bostad med
maximalt tio lägenheter.
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Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att utgöra
politisk referensgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem
AB om LSS-bostad med maximalt tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2022 alternativt 2023.
Budgetgruppen beaktar kostnadsökningen i budgetarbetet för 2021 gällande
utökning av personal med anledning av utökat antal lägenheter som ingår i
Prästgatans boende.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förslagets första mening ändras till:
Kommunfullmäktige föreslås att hos Skurupshem AB beställa nybyggnation
av LSS-bostad med maximalt tio lägenheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag med sin
egen korrigering och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Parkhagen, FuSS-chef.

Justerandes signatur

20 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 137

Dnr KS 2019.954

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

Policy för kontinuitet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige antar policy för kontinuitet. Policyn ska revideras vart
fjärde år.
Sammanfattning av ärendet
Kontinuitetshantering handlar om att systematiskt skapa en förmåga att
fortsätta bedriva sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken typ av
störning som organisationen utsätts för, och att hantera alla aspekter inom
kontinuitet, från incident- till krishantering.
För att säkerställa arbetssättet kring kontinuitetsanalyserna har en policy för
detta tagits fram. Policyn har kompletterats med en rutin som beskriver
arbetssättet kring analysarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17.
Policy för kontinuitet, daterad 2020-04-17.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för
kontinuitet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Tidplan för revidering ändras från var tredje år till vart
fjärde år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Lars
Nyströms (SD) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Malin Ekblad, säkerhetschef.
Kommunövergripande staben.
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Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2019.
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till revisionsberättelsen att
bevilja Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, de enskilda ledamöterna och de
tjänstgörande ersättarna i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2019 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd är en gemensam nämnd för 11 kommuner med
samverkan inom tekniska hjälpmedel. Kristianstads kommun är
värdkommun.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att Östra Skånes
Hjälpmedelsnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-28.
Årsredovisning 2019, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
Revisionsberättelse.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2019.
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till revisionsberättelsen att
bevilja Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, de enskilda ledamöterna och de
tjänstgörande ersättarna i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
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Antagande av detaljplan för Skurup 51:44 m.fl.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup 51:47
m.fl.).
Sammanfattning av ärendet
2016-02-14 togs beslutet att köpa in 15 hektar åkermark av de totalt 20
hektar som området Västeräng idag består av. I samband med köpet gavs
planenheten i uppdrag att ta fram en detaljplan för en första etapp av
området.
Samhällsbyggnadsberedningen tog beslut 2018-09-18 att skicka förslaget till
detaljplan på samråd. Detaljplaneförslaget möjliggjorde för cirka 400
bostäder, en förskola, ett eventuellt konceptboende samt ett större
grönområde.
Samhällsbyggnadsberedningen tog beslut 2019-09-17 att skicka ett
omarbetat förslag med en lägre exploateringsgrad på allmän granskning.
Granskningsförslaget möjliggjorde för cirka 250 bostäder medan övriga
delar kvarstod.
Kommunfullmäktige antog förslaget till detaljplan 2020-01-27.
Länsstyrelsen beslutade om att överpröva Kommunfullmäktiges beslut
2020-02-24.
Bakgrunden till länsstyrelsens beslut är följande. Vid tidpunkten för planens
antagande var inte de miljötekniska undersökningarna färdiga.
Miljötekniken utreds i samband med kommunens projektering av
infrastruktur i området och denna process och planprocessen överlappar
varandra av tidsskäl. Länsstyrelsen menar därför att markens lämplighet för
bostadsbebyggelse inte var utredd då detaljplanen antogs. Med anledning av
detta skulle bebyggelsen kunna bli olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet, om utredningarna sedan visar på markföroreningar.
Planhandlingarna har därför kompletterats med bestämmelser som reglerar
att påträffade markföroreningar ska åtgärdas innan startbesked för
byggnation meddelas av Myndighetsnämnden för miljö och bygg.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17.
Plankarta, Skurup 51.44 (Västeräng etapp 1), antagandehandling
Planbeskrivning, Skurup 51.44 (Västeräng etapp 1), antagandehandling
Samrådsredogörelse, Skurup 51.44 (Västeräng etapp 1), antagandehandling
Granskningsutlåtande, Skurup 51.44 (Västeräng etapp 1),
antagandehandling
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
anta detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup
51:47 m.fl.) i Skurup, Skurups kommun.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-03-24, § 23:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, i
händelse av att förslag till detaljplan för Skurup 51:44 m.fl. (KF 2020-01-27
§4) upphävs, anta reviderat förslag till detaljplan för Skurup 51:44 m.fl.
(SBB 2020-03-24 §23).
Kommunstyrelsen 2016-12-14, § 451:
1. Kommunstyrelsen ger planenheten i uppdrag att ta fram ny detaljplan för
fastigheterna Skurup 51:36-51:41 samt Skurup 51:47, 51:48 och 51:50.
2. Planändringen ska ske på kommunens bekostnad.
3. Planavgift kan tas ut i samband med bygglov.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-09-18, § 66:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till detaljplan
för Skurup 51:47 m.fl. på samråd.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-08-20, § 67:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (Västeräng etapp 1) på granskning.
Bestämmelsen f3 ändras till: Bebyggelse ska utföras med fasad i
stenmaterial, tegel eller puts. Inslag av annat material, maximalt 30 % av
fasadytan, kan tillåtas. Komplementbyggnader får uppföras med träfasad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-09-17, § 74:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (Västeräng etapp 1) på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-12-10, § 92:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
förslaget till detaljplan för Skurup 51:44 m.fl. ska antas.
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Kommunstyrelsen 2020-01-13, § 20: Kommunstyrelsen har inget att
invända mot beredningens förslag. Samhällsbyggnadsberedningen föreslår
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl.
(tidigare kallad Skurup 51:47 m.fl.).
Kommunfullmäktige 2020-01-27, § 4: Kommunfullmäktige beslutar att
anta detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup
51:47 m.fl.).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva- Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Antagande av detaljplan för del av fastigheten Skivarp
22:54
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av fastigheten Skivarp 22:54
Sammanfattning av ärendet
Under år 2019 tog kommunen beslutet att köpa en del av fastigheten Skivarp
22:54. Fastigheten är centralt belägen i Skivarp och angränsar till befintlig
bostadsbebyggelse och infrastruktur. Inom aktuellt område finns inga
gällande detaljplaner.
I samband med förvärvet gavs Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en
detaljplan för området som ska möjliggöra etablering av förskola och
bostadsbebyggelse i form av ett trygghetsboende.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av en
förskola med sex avdelningar samt möjliggöra för trygghetsbostäder.
Planförslaget medger 12 meter i totalhöjd för tillkommande bebyggelse,
vilket motsvarar tre våningsplan. En ny gata med möjlighet för biltrafik
samt gång- och cykeltrafik föreslås löpa genom området, med anslutning till
Jasmingatan i öster. Gatan avslutas med en vändplats som är dimensionerad
för att tunga fordon ska kunna vända utan att behöva backa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, antagande, daterad 2020-04-01
Plankarta, Skivarp 22:54, antagandehandling
Planbeskrivning, Skivarp 22:54, antagandehandling
Samrådsredogörelse, Skivarp 22:54, antagandehandling
Granskningsutlåtande, Skivarp 22:54, antagandehandling
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
anta detaljplanen för del av fastigheten Skivarp 22:54 i Skivarp, Skurups
kommun.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-04-15, § 23:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av fastigheten Skivarp 22:54.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2019-11-11 §82:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslaget till detaljplan för
del av fastigheten Skivarp 22:54 på samråd.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25 §11:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslag till detaljplan
för del av fastigheten Skivarp 22:54 på granskning, högsta
utnyttjandegraden på båda fastigheterna sätts till 60 %.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Julia Andersson Thysell, planarkitekt.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Upphävande av basanpassningsprogram för Skurups
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
Basanpassningsprogram för Skurups kommun upphävs.
Sammanfattning av ärendet
Styrdokumentet basanpassningsprogram för Skurups kommun tillgänglighet beslutades 2005. Dokumentet är idag otidsenligt och är inte
anpassat till vare sig dagens lagstiftning och det finns inget som indikerar att
det tillämpas i praktiken vilket är en naturlig följd då dokumentet inte är
anpassat till lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12.
Basanpassningsprogram, dnr KS 2005.10358.
Förvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att
föreslå Kommunfullmäktige att styrdokumentet är inaktuellt och inte längre
är nödvändigt då innehållet till stor del regleras i existerande lagstiftning.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-03-24, § 25:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår med hänvisning till tjänsteskrivelsen
att kommunfullmäktige beslutar att Basanpassningsprogram för Skurups
kommun upphävs.
Kommunfullmäktige, 2005-05-12, § 146: Kommunfullmäktige beslutar att
förslag till basanpassningsprogram godkänns med förbehåll att programmet
endast skall utgöra en rekommendation. Kommunfullmäktige beslutar
vidare att antalet basanpassade lägenheter skall framgå av kommunens
årsredovisning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
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Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström. förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Svar på motion från Maria Ivansson (MP) om att följa
upp målet med hållbar utveckling i skolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ivansson (MP) föreslår i motionen att det ska utredas på vilket sätt
läroplans- och kursplanemålen om hållbar utveckling ska följas upp. Vidare
står i motionen att i grundskolans läroplan finns det tydliga mål om att
arbetet med hållbar utveckling ska genomsyra utbildningen. Till exempel
sägs att: Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom ett
miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling.
Avslutningsvis skriver motionären att kunskapsmålen följs upp, inte minst
genom betyg, men ska vi säkerställa att elever får tillgodogöra sig de mål
om hållbar utveckling som finns i såväl läroplanen som kursplaner, behöver
vi som kommun följa och följa upp skolornas arbete med hållbar utveckling.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att läroplanens och kursplanernas
mål samt de kommunala målen ska följas upp i det ordinarie systematiska
kvalitetsarbetet. Ett omfattande utvecklingsarbete av skol- och
utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete har startat
vårterminen 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-09-15.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 8: Beslutar föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
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Skol- och utbildningsberedningen 2019-11-11, § 32: Beslutar
återremittera ärendet till skol - och utbildningsförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur

31 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 143

Dnr KS 2019.1410

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

Svar på motion från Sven Åke Strandberg (KV) om att
arvode bara ska utgå om sammanträde hålls
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedningen föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Sven Åke Strandberg (KV) föreslår i motion följande:
”På grund av den ansträngda ekonomiska situationen i Skurups kommun,
yrkar jag att inga arvoden betalas ut till ordförande, första och andra vice
ordförande, i de beredningar där möten ställs in vilket blivet allt vanligare i
Skurup denna mandatperiod, arvoden skall endast utgå de månader möten
hålls.”
För ordföranden och vice ordförandena i beredningarna utgår ett så kallat
begränsat årsarvode. Ar arvodesreglementet framgår vidare att de som
erhåller begränsat årsarvode inte har rätt till ytterligare ersättning för:
- Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete.
- Överläggningar med tjänsteman eller annan anställd inom område man
själv tillhör.
- Genomgång och beredning av ärenden (presidiemöte) med sekreterare,
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning,
förrättning och dylikt.
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av
handling.
- Mottagning av allmänheten, telefonsamtal och dylikt.
- Uppvaktningar (födelsedag, i samband med dödsfall, bemärkelsedag)
- Tid för protokolljustering av ordföranden för sammanträdet.
- Genomläsning av handlingar.
- Förberedelse av sammanträde.
- Restid i anledning av ovanstående uppräknade åtgärder.
- Körersättning i anledning av ovanstående uppräknade åtgärder.
I dessa åtgärder finns förvisso en del som hör samman med sammanträden
men det finns ingen direkt koppling mellan antalet sammanträden och
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årsarvodet. Ett mindre antal sammanträden kan också innebära att mer tid
behöver läggas på andra åtgärder.
Vid den revidering av arvodesreglementet som nyligen har genomförts av
kommunfullmäktiges presidium har det inte befunnits lämpligt att under
pågående mandatperiod ändra nivåerna på årsarvoden. Motionen bör därför
avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-02-06
Motion, 2019-09-30
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-02-13, § 9:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, §40: Motionen
remitteras till kanslichefen för upprättande av tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15 § 33: Motionen
remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Åke Strandberg (KV).
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Svar på motion från Sven Åke Strandberg (KV) om
arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid
kommunfullmäktiges sammanträde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Sven Åke Strandberg (KV) föreslår i motion följande:
”Med anledning av det kärva ekonomiska läget i Skurups kommun och att
det politiska etablicemanget kraftigt övertrasserar de budgeterade
kostnaderna, yrkar jag att timarvodet för kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare inte betalas ut så länge Skurups kommun dras med ekonomiska
problem. Att bli invald i kommunens högsta beslutande församling som
kommunfullmäktiga är, är för mig ett hedersuppdrag. Det känns inte heller
rätt att viktiga kommunala funktioner dras ner och att fritidspolitiker får
betalt för att utföra uppdrag på sin fritid, däremot yrkar jag att förlorad
arbetsförtjänst fortfarande skall betalas ut till de som tar fritt från jobbet för
att utföra uppdraget i kommunfullmäktige.”
Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst regleras i kommunallagen 4
kap 12 §. Av denna paragraf framgår att förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar
när de fullgör sina uppdrag. Motionären föreslår ingen förändring gällande
ersättning för förlorad arbetsinkomst vid kommunfullmäktiges
sammanträden.
Av kommunallagen 4 kap 16 § framgår att fullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska arvode för bland annat det arbete
som är förenat med uppdraget, det vill säga bland annat
sammanträdesarvode. Lydelsen innebär att fullmäktige har rätt men inte
skyldighet att besluta om sammanträdesarvode. Arvodet ska bestämmas till
lika belopp för lika uppdrag. Vad gäller sammanträdesarvoden är det således
möjligt att avskaffa dessa.
Kommunfullmäktiges presidium har nyligen genomfört en genomgång av
kommunens arvodesreglemente och föreslagit vissa förändringar. Ett
borttagande av sammanträdesarvoden i kommunfullmäktige har inte
befunnits lämpligt, varför motionen bör avslås.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-06.
Motion daterad 2020-10-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-02-13, § 8:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, § 41: Motionen
remitteras till kanslichefen för upprättande av tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15 § 33: Motionen
remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Åke Strandberg (KV).
Kanslienheten.
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Svar på e-förslag om gång och cykelbana
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslå kommunfullmäktige att med
hänvisning till tjänsteskrivelsen bifalla e-förslaget om att bygga en GC-väg
parallellt med Södergatan från Jörgensgatan till rondellen/väg 714.
Utbyggnaden förutsätter att medel finns tillgängliga inom
investeringsbudget 2022.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget efterlyser en gång- och cykelbana, sk GC-väg, längs vägen
söderut efter rondellen Södergatan/Saritslövsvägen mot Svenstorp. Denna
ansluts till gångbanan längs förbifarten som slutar där. På så sätt knyts
cykelnätet ihop med övriga delar inom Skurups tätort.
Serviceförvaltningen har gjort en kostnadsuppskattning som visar att en
eventuell byggnation av en GC-väg kan byggas för cirka 2-2,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09.
E-förslag, daterat 2019-09-06.
Bilaga 1 Karta.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-03-24, § 24:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
med hänvisning till tjänsteskrivelsen bifalla e-förslaget om att bygga en GCväg parallellt med Södergatan från Jörgensgatan till rondellen/väg 714.
Utbyggnaden förutsätter att medel finns tillgängliga inom
investeringsbudget 2022.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25, §
13: Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera förslaget till
Serviceförvaltningen för att utreda genomförbarheten samt kostnader.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16, § 2: Efter samråd
med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om följande
remitteringar: E-förslag om gång och cykelbana (KS 2019.1264) - remitteras
till samhällsbyggnadsberedningen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och finner
att kommunstyrelsen inter har något att invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Svar på remiss Skånsk skogsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anta förslag till synpunkter/svar på enkäten som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter om förslaget till
Skånsk skogsstrategi. Arbetet med att ta fram regional skogsstrategi är ett
uppdrag till samtliga län från regeringen för att bidra till målen i det
nationella skogsprogrammet.
Den skånska strategin har arbetats fram av företrädare för markägare,
lärosäten, föreningar och myndigheter och intentionen är att strategin ska
vara levande med permanent dialogforum. Inriktningen för strategin har från
början varit att skapa ett levande användbart dokument att använda i arbetet
för att skapa konkreta insatser och aktiviteter för att utveckla och förvalta
det skånska gröna guldet, nu och i framtiden. Strategin aktiviteter handlar bl.
a. om att öka kunskap om skogens nyttor, stärka forskning och dialoger
mellan olika aktörer i samhället, utveckla rådgivning för att stärka den
skånska skogen på alla nivåer. De områden som bland annat berörs är
utomhuspedagogik och arbetet med vattenvårdsfrågor, ökad
skogsproduktion, balans mellan skog och vilt, stimulera processer som
bygger på skogsråvara, kunskapsuppbyggnader, stärka skogen som
besöksmål. Strategin berör många fler områden och har som mål att stärka
skogen inför framtiden och därmed bidra till minskad användning av fossila
råvaror, skapa fler jobb, bidra till välfärdsbygge och tillföra människor
välmående och naturupplevelser.
Skånsk skogsstrategi presenteras inte som ett dokument utan tillgängliggörs
som information och text på webbplatsen samt en enkät. Enkäten består av
fyra avdelningar och består av 88 frågor.
Skånsk skogsstrategi är uppdelad i fyra avdelningar, Rekreation, Miljö,
Innovation och Produktion.
Målet för avdelningen Rekreation är att ”Bilden av skogens möjligheter och
skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande förstärks.
Förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö förbättras”
Målet för Miljö är ” Den biologiska mångfalden bevaras och stärks. Skogens
bidrag till en minskande klimatpåverkan ökar och anpassas till framtida
klimatförhållanden. Kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska
skogen ökar och en bred publik nås kontinuerligt av goda exempel på
genomförda miljövårdsåtgärder”.
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Målet för Innovation är ” Skåne ökar sin innovationskraft för såväl
produktions- och arbetssätt som utveckling av nya processer och produkter
baserade på skogsråvara. Detta vilar på en höjd kunskaps- och
kompetensnivå och ett ökat intresse för framtida utveckling”
Målet för Produktion ” Produktionen baserad på hållbart brukande ökar,
liksom förädlingsgraden på skånsk skogsråvara. Även kunskapsnivån inom
produktion- och produktutveckling ökar, samt kännedomen om skogens
betydelse för samhället. Kompetensförsörjningen i skogsnäringen stärks,
också utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Vidare säkerställs balansen mellan skog och vilt
och såväl robusta skogar som infrastrukturbehovet understödjs”.
Enkäten har sju svarsalternativ, ”Viktigt”, ”Relevant”, ”Mindre relevant”,
”Hanteras bättre nationellt”, ”Vår organisation vill engagera oss i denna
aktivitet”, ”Övrigt” med tillhörande textruta” och ”Ingen åsikt”. Är bara
möjligt att kryssa i ett alternativ.
Under avdelning fyra, fråga fyra är aktiviteten, ”Ta fram nya innovativa sätt
att samla och dela kunskap om viltskadornas omfattning och betydelse på
fastighetsnivå”. Där är alternativet ”Hanteras bättre nationellt” ikryssat. Men
på enkätens sista sida är alternativet kompletterat med text.
”Hanteras bättre nationellt” kan också vara en nationell samordning för att
skapa och bibehålla en bred samverkan mellan regionerna. En aktivitet kan
beröra flera eller alla regioner och bör då kunna ge samordningsvinster än
att var region för sig ”sitter och uppfinner hjulet”. En nationell samordning
skulle kunna ta tillvara på synergieffekter, sprida goda exempel men också
vara ett stöd för regioner i deras gemensamma eller enskilda arbete.
Alternativet ”Hanteras bättre nationellt” har kryssats i vid ytterligare några
aktiviteter och där är andemeningen densamma som den kompletterade
texten ovan.
Beslutsunderlag
Enkäten, daterad 2020-04-22
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22.
Inkommen mail med förslag om Skånsk skogsprogram 2020-03-19.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att anta förslag till synpunkter/svar på enkäten
som sitt eget.
Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen.
Lena Johansson, enhetschef.
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Ändring av delegationsordning - bisyssla
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ändra delegationsordning enligt följande:
Punkt 2.7.1 Bisysslor Beslut om förbud av bisyssla, delegat Personalutskott
Punkt 2.7.2 Stryks.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har upptäckt en felformulering i delegationsordningens
punkt 2.7 Bisysslor. Arbetsgivaren kan endast besluta att neka bisyssla
varför personalutskottet föreslår en ändring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-08
Utdrag ur delegationsordning.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ändra delegationsordning enligt följande:
Punkt 2.7.1 Bisysslor Beslut om förbud av bisyssla, delegat Personalutskott
Punkt 2.7.2 Stryks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Dao Davidsson, personalchef
Kanslienheten.
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Rutgerskolans fortsatta användning för Mariaskolans
verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att försöka finna alternativa lösningar för de
verksamheter som är tänkta att finnas i Rutgerskolans lokaler framöver.
Sammanfattning av ärendet
Mariaskolan har en tid dragits med ventilationsproblem och ett besvärande
inomhusklimat. I slutet på 2019 och i början på 2020 gjordes ett flertal
tillbudsanmälningar från medarbetare på skolan där de upplevde besvär av
olika slag som skulle kunna kopplas till inomhusmiljön. Mögelprover togs
på ett antal platser inom skolan. Samtliga prover visade på svampförekomst.
Svampförekomsten innebär en risk för besvärande lukt och kan vara
hälsobesvärande om föroreningarna sprids i rummet. Olägenheter kan i
första hand drabba personer med allergi eller annan överkänslighet.
Beslut om att skyndsamt flytta verksamheten till Rutgerskolans lokaler togs
i mars och sedan den 14 april bedriver Mariaskolan sin verksamhet i
Rutgerskolans gamla lokaler. Inför inflyttning gjordes viss uppfräschning av
Rutgerskolans lokaler och skolgård.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av att fortsatt använda
Rutgerskolans lokaler för Mariaskolans verksamhet till dess att en långsiktig
lösning finns för Mariaskolans verksamhet. Detta innebär sannolikt att den
tidsgräns som finns för att starta ombyggnationen av Rutgerskolans lokaler
till annan verksamhet passeras. Därför är det från skol- och
utbildningsförvaltningens sida mycket önskvärt om kommunstyrelsen
försäker finna alternativa lösningar för de verksamheter som var tänkta att
finnas i Rutgerskolans lokaler framöver.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att försöka
finna alternativa lösningar för de verksamheter som är tänkta att finnas i
Rutgerskolans lokaler framöver.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Serviceförvaltningen.
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Svar på revisorernas granskning av färdtjänsten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställa sig bakom föreslagna åtgärder för att efterleva
revisorernas rekommendationer och överlämnar svaret till revisorerna.
1

Årligen tillsända Kommunstyrelsen Serviceresors årsredovisning.

2
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att följa
kundnöjdheten.
3
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att säkerställa
att uppföljningen vid behov används för att kritiskt se över kommunens egna
insatser och verksamheter för att identifiera och genomföra
förbättringsåtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group
AB att göra en granskning av färdtjänst för att bedöma om det bedrivs en
ändamålsenlig färdtjänst i de tolv kommuner som överlåtit uppgiften till
Region Skåne.
Rapporten omfattar Skurups kommun och granskningen avser
kommunstyrelsen.
Övergripande bedömning:
Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Skurups kommun som överlåtit
uppgiften till Region Skåne?
Helseplans bedömning:
Vår bedömning är att färdtjänsten till stor del bedrivs ändamålsenligt i
Skurups kommun.
Rekommendationer som framförts av Helseplan och även av Skurup
kommuns revisorer:
att kommunstyrelsen säkerställer en högre kunskapsnivå om
färdtjänstrelaterade frågor hos ledamöterna för att kunna säkra en god
styrning och hushållning av resurser inom detta område
Att kommunstyrelsen skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med
uppföljning av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls
Att kommunstyrelsen säkerställer att uppföljningen vid behov används för
att kritiskt se över kommunens egna insatser och verksamheter för att

Justerandes signatur

44 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 149

Dnr KS 2020.355

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

identifiera och genomföra börbättringsåtgärder.
Individ- och omsorgsförvaltningen uppskattar att ta del synpunkter. Det är
ofta med stöd av synpunkter och klagomål som översyn och förbättring
initieras och processer förfinas. Individ- och omsorgsförvaltningen
prioriterar synpunkter gällande färdtjänst och särskild tjänsteman är utsedd
till att vara kommuninvånare behjälplig i dessa ärenden.
Individ- och omsorgsförvaltningens uppfattning är att Skånetrafiken aktivt
arbetar med ständiga förbättringar. Skånetrafiken redovisar statistik på
andelen kundärenden, punktlighet i trafiken, andelen nöjda kunder, svartider
kundärenden, handläggningstid för färdtjänstansökningar, resandeutveckling
med mera. Från och med 2022 skall all redovisning ske på kommunnivå.
Denna förfining av redovisningen kommer ge betydligt bättre information
till respektive kommun.
Region Skånes Serviceresor har genomfört många strukturella förändringar
med målet att öka kvaliteten i syfte att få nöjdare kunder. Under de senaste
åren har flera kvalitetshöjande förbättringar genomförts, till exempel krav på
minimilöner och certifiering av färdtjänstchaufförerna samt
beställningscentral i egen regi. Förbättringarna har genererat positiva
effekter i hela Servicereseverksamheten och har dessutom kostat mindre än
den prognostiserade ersättningsnivån för Skurup.
Vidare dialog och utvecklingsarbete sker kontinuerligt i de i avtalet
fastställda gruppsammansättningarna:
-

Kundrådsmöten

-

Politiskt samråd

-

Tjänstemannaråd

Förslag på åtgärder för att leva upp till revisorernas rekommendationer:
Årligen tillsända Kommunstyrelsen Serviceresors årsredovisning.
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att följa
kundnöjdheten.
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att säkerställa att
uppföljningen vid behov används för att kritiskt se över kommunens egna
insatser och verksamheter för att identifiera och genomföra
förbättringsåtgärder
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-21.
Granskning av färdtjänst Skurups kommun, daterad januari 2020
Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande kommuner,
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daterad januari 2020.
Skrivelse från Skurups revisorer, daterad 2020-02-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Ställa sig bakom föreslagna åtgärder för att efterleva revisorernas
rekommendationer.
1

Årligen tillsända Kommunstyrelsen Serviceresors årsredovisning.

2
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att följa
kundnöjdheten.
3
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att säkerställa
att uppföljningen vid behov används för att kritiskt se över kommunens egna
insatser och verksamheter för att identifiera och genomföra
förbättringsåtgärder
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 17:
Socialnämndsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom
föreslagna åtgärder för att efterleva revisorernas rekommendationer.
1

Årligen tillsända Kommunstyrelsen Serviceresors årsredovisning.

2
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att följa
kundnöjdheten.
3
Kommunstyrelsen ger Socialnämndsutskottet i uppdrag att säkerställa
att uppföljningen vid behov används för att kritiskt se över kommunens egna
insatser och verksamheter för att identifiera och genomföra
förbättringsåtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma och överlämnar detsamma till
revisorerna.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
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Prövning av kommunala bolag enligt 6 kap 9 §
kommunallagen
Kommunstyrelsens beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att verksamheten under 2019 i Skurups Kommunhus AB,
Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB, Skurups Elverk AB och Skurups
Jordbruks AB, bedrivits enligt fastställt kommunalt ändamål och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut för
varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. För Skurups kommuns del bör denna prövning omfatta dels
kommunens moderbolag och dess dotterbolag och dels Sysav AB samt
Sydvatten AB (för de senare kan prövning göras när revisionsberättelse
föreligger).
Skurups kommuns lekmannarevisorer har i granskningsrapporter för 2019
avseende Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala
AB, Skurups Elverk AB och Skurups Jordbruks AB bedömt att bolagens
verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer
också att bolagens interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har
bland annat omfattat att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Med stöd av lekmannarevisorernas bedömning i granskningsrapporterna
samt genomförda ägarsamråd och i övrigt av förvaltningen vid genomgång
av styrelseprotokoll samt styrdokument, görs bedömningen att kommunens
moderbolag och dess dotterbolag bedrivit verksamheterna enligt fastställt
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunövergripande staben, 2020-04-28
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter
Förvaltningens förslag till beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att verksamheten under 2019 i Skurups Kommunhus AB,
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Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB, Skurups Elverk AB och Skurups
Jordbruks AB, bedrivits enligt fastställt kommunalt ändamål och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Bolagen
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Sommarpresent
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ska remiss till förvaltningen för beredning.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för ordförandes förslag.
Sammanfattning av ärendet
I rådande pandemisituation är den lokala handeln hårt pressad ekonomiskt
samtidigt som kommunens anställda gör ett fantastiskt arbete för att få alla
verksamheter att fungera. För att stötta det lokala näringslivet och samtidigt
visa våra anställda uppskattning har det i olika sammanhang nämnts
möjligheten att ge kommunens anställda en sommarpresent i form av ett
presentkort som kan användas i den lokala handeln, service m m.
Om sommarpresenten begränsas till 250 kronor per tillsvidareanställd kan
finansiering ske ur kommunstyrelsens medel till disposition, där 250 000
kronor finns anslaget.
Skurups Handel är en förening med drygt 50 medelemsföretag som har
presentkort i olika branscher inom det lokala näringslivet varför det föreslås
att deras presentkort används.
Beslutsunderlag
Skrivelse, 2020-04-08
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge all tillsvidareanställd personal en
sommarpresent (sommarpresenten utbetalas som en tidig julgåva) i form av
presentkort genom Skurups Handel á 250 kronor/tillsvidareanställd, att
användas i lokal handel och service.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens medel till disposition (cirka 250 000
kronor).
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ärendet ska remitteras till kommunövergripande staben
för beredning.
Solbritt Lundgren (C): Ordförandes förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Ärendet ska remitteras till kommunövergripande staben
för beredning.
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Lena Axelsson (S): Ärendet ska remitteras för att se över vilka företag som
omfattas, summor och formuleringar.
Johan Bolinder (M): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska remitteras eller om det
ska avgöras idag eller och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska remitteras.
__________
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Svar på initiativärende om krispaket till föreningslivet
Kommunstyrelsens beslut
För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under våren 2020 kommer
stödet vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.
Förvaltningen får i uppdrag att göra en ny kartläggning när föreningslivet
har återgått till ordinarie verksamhet. Detta för att få en överblick över hur
coronapandemin totalt sätt påverkat föreningslivet i kommunen.
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.
Med anledning av Corona-utbrottet har det kommit riktlinjer och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska
smittspridningen i samhället. Dessa riktlinjer och beslut har inneburit
betydande ekonomiska effekter för merparten av kommunens föreningar.
Utifrån resultatet av enkätundersökningen (se bilaga 1) är merparten av
föreningarnas intäktsbortfall på grund av arrangemang som föreningarna
varit tvungna att ställa in. Även föreningarnas dagliga verksamhet såsom
träningar och matcher har minskat och några föreningar bedriver inga
aktiviteter alls under rådande situation. Detta föranleder förlorade intäkter i
det lokala aktivitetsstödet som barn- och ungdomsföreningar ansöker om.
Aktivitetsstödet är en viktig del för många barn- och ungdomsföreningar
som beräknas utifrån deltagartillfälle som föreningarna genomför.
För att kompensera intäktsbortfallet föreslår förvaltningen att vid behov
basera utbetalningen på aktiviteter gjorda våren 2019 (se bilaga 2
utbetalning av lokalt aktivitetsstöd för perioden 1/1-30/6 2019), vilket
innebär att kommunen, likt Riksidrottsförbundet, inte kommer minska
aktivitetsstödet för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor
2020 som 2019.
Merparten av kommunens föreningar nyttjar kommunala
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lokaler/anläggningar vilket innebär att dessa föreningar inte har några
lokalkostnader under tiden då de inte använder lokalerna/anläggningarna.
För föreningar som nyttjar egna eller hyr privata lokaler så ser situationen
annorlunda ut då de har sina fasta kostnader kvar. Kommunen kan inte fullt
ut täcka föreningarnas intäktsbortfall eller kostnader som föreningarna har
med anledning av Corona-utbrottet. Förvaltningen föreslår att denna fråga
bör beaktas i nästa skede när en kartläggning görs utifrån när all ordinarie
föreningsverksamhet är igång igen. Tanken är då att skapa en helhetsbild
över hur Corona-utbrottet har påverkat föreningslivet i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08.
Bilaga 1 – Svar föreningsenkät 2020-04-20.
Bilaga 2 – Utbetalning lokalt aktivitetsstöd perioden 1/1-30/6 2019.
Initiativärende om krispaket till föreningslivet 2020-03-31.
Förvaltningens förslag till beslut
För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under våren 2020 kommer
stödet vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.
Förvaltningen får i uppdrag att göra en ny kartläggning när föreningslivet
har återgått till ordinarie verksamhet. Detta för att få en överblick över hur
coronapandemin totalt sätt påverkat föreningslivet i kommunen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-03-31, § 127:
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
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Kerstin Petersson-Brodda (L): Förvaltningens förslag bifalles.
Kristina Wieslander (V): Förvaltningens förslag bifalles.
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, tf kultur- och fritidschef.
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Markanvisning av fastigheten Skurup 51:44 för
etablering av fristående förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningsavtal för etablering av
fristående förskola på del av fastigheten Skurup 51:44 (Västeräng)
Reservation
Kristina Wieslander (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Norlandia Förskolor AB inkom 2019-05-24 med en ansökan om att etablera
fristående förskoleverksamhet i kommunen (ks 2019.815).
Ett antal dialogmöten har skett mellan kommunen och Norlandia, där
förutsättningar och placering diskuterats. Norlandia har därefter skickat in
en intresseförfrågan om markköp för etableringen.
Tillstånd till etablering av fristående förskoleverksamhet bereds av skol- och
utbildningsförvaltningen och beslutas av Skol- och utbildningsutskottet
utskottet enligt delegationsordningen. Tillstånd till etableringen har beviljats
2020-05-04.
I detta ärende föreslås kommunstyrelsen godkänna markanvisningsavtal för
etableringen, på del av fastigheten Skurup 51:44. Markområdet är den del av
Västeräng etapp 1 som är avsatt för förskoleverksamhet i detaljplanen.
Köpeskillingen uppgår till 4,2 mkr. Den baseras på 600 kr/kvm tomtyta,
vilket är den nivå som framgår av gjord värdering för villabebyggelse på
Västeräng.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12.
Markanvisningsavtal.
Kartbilaga.
Intresseförfrågan markköp.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningsavtal för etablering av
fristående förskola på del av fastigheten Skurup 51:44 (Västeräng).
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
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Jimmy Nilsson (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Nicklas Olsson (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag avslås med hänvisning till att det
påverkar vår egen verksamhet på ett negativ sätt och därmed kvalitén.
Kristina Wieslander (V): Förvaltningens förslag avslås eftersom det inte
framgår i beslutet som föranleder markanvisningen vilka effekter en
etablering kan få på den kommunala verksamheten. En
konsekvensbeskrivning saknas.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag.
Nej-röst för att avslå förvaltningens förslag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med nio ja-röster
och fyra nej-röster att bifalla förvaltningens förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Björn Hortevall (M), Solbritt
Lundgren (C); Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (SD), Jimmy Nilsson
(SD), Kerstin Petersson-Brodda (L) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S) och Kristina
Wieslander (V).
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Svar på initiativärende om Skurups kommuns
vattenförsörjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås anse initiativärendet besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett initiativärende gällande Skurups kommuns vattenförsörjning har
inkommit och remitterats till serviceförvaltningen.
Skurups kommun beslutade 2009 att inträda som delägare i Sydvatten AB
och att senast 2023 ansluta kommunen till Sydvattens distributionsnät för
vatten.
Skurups kommun beslutade i den 2014 antagna VA-planen att genomföra
diverse investeringar som förbereder anslutningen praktiskt. Dessa
förberedelser pågår och tempot i dessa ökar i takt med att
anslutningstidpunkten närmas.
Initiativärendet remitterades 2020-02-25 till serviceförvaltningen för
yttrande över förutsättningar inför ett eventuellt utredningsuppdrag.
Förvaltningen bedömer att enbart en utredning som täcker initiativärendets
frågeställningar skulle kosta någonstans mellan 1 och 2 mkr att genomföra.
Kostnaderna för åtgärderna som diskuteras i initiativärendet är inte möjliga
att bedöma på förhand, innan en lämpligt utformad utredning genomförts.
Konsekvensanalys/Överväganden
Förvaltningen lämnar nedan några övergripande kommentarer till
initiativärendets olika frågeställningar.
Vilka skulle kostnaderna bli för att genomföra en kostnadseffektiv
upprustning och långsiktig kvalitetssäkring av våra egna vattentäckter?
För att utreda dessa frågor måste en utredning bl. a. inkludera:
Befintliga vattenborrors status (inventering, filmning, åtgärdsprogram,
kostnadsberäkning)
Kontroll av ledningar från vattenborror till vattenverk (inventering,
undersökning, förnyelse, dimensionering, kostnadsbedömning)
Utredning och ansökan om vattenskyddsområden.
Utredning av behov av förändrade vattendomar.
Förslag på ombyggnad av vattenverken. Ny teknik som är mer
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kostnadseffektiv, reningssteg mm.
Befintliga vattenreservoarers status och storlek (behövs även vid
Sydvattenanslutning)
Placering av nya reservoarer (behövs även vid vid Sydvattenanslutning)
Eventuellt ny placering av vattenverk, inkl planförhållanden mm.
Ombyggnad av vattenverken.
Val av styr- och övervakningssystem.
Inventering av säkerhetsarbete, så som områdesskydd, uppdatering av
skalskydd mm (kommer även att behövas vid Sydvattenanslutning)
Kostnadsberäkning och ekonomisk analys.
Kostnaden för en sådan utredning, vilken kräver konsultstöd inom olika
områden, uppskattas till mellan 1 och 2 mkr. Redan att formulera lämpliga
utredningsdirektiv är ett omfattande arbete. Således är kostnaden osäker och
ovanstående ska ses som en preliminär bedömning.
Utbyggnadskostnad är avhängigt av flera faktorer, så som vad utredningen
visar, val av strategi (ett huvudvattenverk för hela kommunen eller fyra nya
verk) m. fl. aspekter.
Vilka effekter skulle detta ha på kubikmetertaxan för dricksvatten, om man
slår ut kostnaderna på en rimlig förväntad livslängd för anläggningarna (40
år)?
Taxan består i huvudsak av två delar - produktion av vatten samt leverans av
vatten till abonnenter. Effekterna på kubikmetertaxan är inte möjlig att
uppskatta innan man vet omfattningen på ombyggnad av vattenverken.
Hur står detta pris sig i förhållande till prisutvecklingen på kubikmetertaxan
som kan förväntas via Sydvatten?
Med hänvisning till svar på ovanstående frågor går denna fråga inte att svara
på.
Kan vår andel i Sydvatten säljas till andra kommuner (redan anslutna eller
ej), som behöver förbättra sin vattentillgång, så vi kan få igen de
investeringar vi gjort?
I samband med beslutet om inträde i Sydvatten har kommunen tecknat ett
avtal om ägarinträde mellan Sydvatten och Skurups kommun. Detta avtal
reglerar diverse frågor mellan parterna, bl. a. fördelning av investeringar.
Vidare har kommunen undertecknat ett konsortialavtal, samtliga delägare i
Sydvatten emellan. Detta avtal reglerar typiska ägarfrågor i förhållande till
Sydvatten och diverse frågor ägarna emellan.
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Dessa handlingar reglerar också utträde och regleringen kring detta
redovisas översiktligt här, med reservation för att situationen är
avtalsrättsligt komplex och behöver utredas och bedömas särskilt i ett
scenario där kommunen överväger att begära utträde.
Vid inträdet har kommunen tecknat aktier till ett värde av 7,7 mkr, samt
betalat en inträdesavgift om 3,6 mkr. Det är enligt konsortialavtalet möjligt
att begära utträde, och övriga delägare ska då lösa in aktierna. Dock ska
både Sydvatten och övriga delägare hållas skadeslösa vid utträde, och
kommer man inte överens avgörs ersättningen av opartisk värderingsman.
I fråga om redan gjorda investeringar gäller följande, enligt avtalet om
delägarinträde. Om kommunen frånträder sitt ägarskap i Sydvatten innan
överföringsledningen mellan Sturup och Skurup är färdigställd, ska
kommunen ersätta Sydvatten med 10 mkr för de kostnader som Sydvattens
kapacitetsökning till Sturup föranlett m.a.a. Skurups kommande inträde.
Det kan konstateras att ersättning för onödiga investeringar i Sydvatten
tillsammans med inträdesavgiften uppgår till 13,6 mkr. Därutöver torde
okänd summa för att hålla Sydvatten och övriga delägare skadeslösa
tillkomma.
Vore det möjligt att skapa en gemensam organisation för kvalitetsarbete
kring vattenförsörjning från grundvattentäkter med andra kommuner i
liknande situation, t ex Sjöbo, Ystad och Trelleborg, för att minska
kostnaderna för detta?
Innan beslutet om anslutning till Sydvatten fattades, fanns ett arbete som
kartlade detta alternativ och detta förefaller ha förkastats vid den tidpunkten,
till förmån för Sydvattenbeslutet. I ett antaget scenario där kommunen begär
utträde ur Sydvatten skulle det kunna vara intressant att initiera ett
samarbete med kringliggande kommuner. Om ett sådant samarbete skulle
vara fördelaktigt för Skurups kommun, kan inte bedömas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22.
Initiativärende, daterad 2020-02-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anse initiativärendet besvarat.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 91: Ärendet remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande över förutsättningar inför ett eventuellt
utredningsuppdrag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kristina Wieslander (V).
Serviceförvaltningen.
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Utvecklingsstöd – Kultur 2020 - Ansökningsdatum 31
oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan från Komdra återremiss för förtydligande om ansökan avser en
specifik utvecklingsfas eller om det är ett återkommande stöd varje år. Om
det är ett återkommande stöd, hur många år har då utvecklingsbidrag
utbetalats till Komdra?
I övrigt bifalles förvaltningens förslag till fördelning av utvecklingsbidrag kultur 2020 med tillägg om att stöd utbetalas först efter genomförd aktivitet.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Lars Nyströms (SD)
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit 13 ansökningar från 10 olika föreningar avseende
utvecklingsstöd - kultur med ansökningsdatum 31 oktober. Stödet har
fördelats utifrån projektets inriktning, nytänkande och om projektet följer
kommunens prioriterade områden. Fördelningen har gjorts utav
serviceförvaltningens tjänstemän.
Kommunens föreningar har möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd - kultur
två gånger om året, 31 oktober och 30 april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16.
Fördelning av utvecklingsstöd - Kultur, daterad 2019-12-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens förslag ”Fördelning av
utvecklingsstöd - kultur 2020”.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 81:
Ärendet återremitteras för förtydligande av kriterier för
prioriteringsordningen av ansökningarna.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD):
Ansökan från Komdras avslås med hänvisning till att de varje
år återkommer med samma ansökan och borde istället vara aktuella för
annat typ av stöd.
Ansökan från Skurups kreativa förening avslås med hänvisning till att den
tänkta utflykten inte inryms inom kultur-stödet.
Ansökan från Clubb UFO avslås med hänvisning till att kultur-stödet inte
ska gå till gage till artister.
Åsa Ekblad (M): Ansökan från Komdra återremiss för förtydligande
om ansökan avser en specifik utvecklingsfas eller om det är ett
återkommande stöd varje år. Om det är ett återkommande stöd, hur många
år har då utvecklingsbidrag utbetalats till Komdra?
I övrigt bifalles förvaltningens förslag till fördelning av utvecklingsbidrag kultur 2020 med tillägg om att stöd utbetalas först efter genomförd aktivitet.
Kommunstyrelsen ajourneras.
Magnus Alm (S): Åsa Ekblads (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Åsa Ekblads (M) förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, tf Kultur- och fritidschef.
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Utvecklingsstöd 2020 – Ansökningsdatum 31 oktober
2019
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens förslag ”Fördelning av
utvecklingsstöd 2020”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit 11 ansökningar från 9 olika föreningar avseende
utvecklingsstöd med ansökningsdatum 31 oktober. Stödet har fördelats
utifrån projektets inriktning, nytänkande och om projektet följer kommunens
prioriterade områden. Fördelningen har gjorts utav serviceförvaltningens
tjänstemän.
Kommunens föreningar har möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd två
gånger om året, 31 oktober och 30 april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16.
Fördelning av utvecklingsstöd, daterad 2019-12-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens förslag ”Fördelning av
utvecklingsstöd 2020”.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 80:
Ärendet återremitteras för förtydligande av kriterier för
prioriteringsordningen av ansökningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, tf Kultur- och fritidschef
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Initiativärende om förlängd parkeringstid i centrala
Skurup
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet överlämnas till myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Sammanfattning av ärendet
Nicklas Olsson (M) har i skrivelse föreslagit att öka från två till tre timmars
fri parkering med P-skiva på parkeringsplatserna på Stortorget på
Järnvägsgatan, Lilla Torggatan och på Kyrkogatan norr om järnvägen.
Kanslichef Christian Björkqvist informerar om att då initiativet avser ett
ansvarsområde som kommunstyrelsen inte råder över kan de heller inte fatta
beslut i ärendet. Initiativet kan istället överlämnas till myndighetsnämnden
för miljö och byggnad som ansvarar för trafikärenden.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-05-11.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska överlämnas till
myndighetsnämnden för miljö och byggnad och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Nicklas Olsson (M).
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Verksamhetsuppföljning 2019 Basal hygien
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om föreslagna åtgärder och lägga informationen
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun har sedan 2007 en framtagen rutin gällande basala
hygienrutiner i särskilt och ordinärt boende samt gruppboende LSS. Basala
hygienrutiner är grunden för en god hygienisk standard i allt
vårdarbete. Rutinen baseras bland annat på Socialstyrelsens föreskrift om
basal hygien inom hälso- och sjukvården och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av personlig skyddsutrustning. Från och med 2017 har
Vårdhygien Skåne som är en del av Smittskydd Skåne upprättat rutinen för
basalhygien som är den rutin som Skurups kommun Individ och
omsorgsförvaltning använder.
Följs rutinen och verksamhetsuppföljningarna fortsätter så minimeras
riskerna för patienterna och därmed öka patientsäkerheten samt
förvaltningen har kontroll och överblick på kvaliteten i verksamheterna
vilket är i linje med Vision 2030.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-06.
Verksamhetsuppföljning Basal hygien 2019, daterad 2020-02-05.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om föreslagna åtgärder och lägga
informationen till handlingarna.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 16: att till kommunstyrelsen
föreslå att besluta om föreslagna åtgärder och lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Individ- och omsorgsförvaltningen. Anna-Lena
Fällman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Verksamhetsberättelse 2019 för sociala jouren Syd
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsberättelsen 2019 för sociala jouren Syd godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Social Jour handlägger alla akuta sociala ärenden som uppstår efter
kontorstid när den ordinarie socialtjänsten i stadsområdena har stängt på
kvällar, nätter och helger. Akuta ärenden kan handla om till exempel våld i
hemmet eller beroendeproblem. Till Social Jour kan du även vända dig för
information, rådgivning och stödsamtal.
Sociala Jouren Syd handlägger ärenden inom socialtjänsten förekommande
områden av akut karaktär utifrån SoL LVU och LVM. Akuta ärende ska om
möjligt lösas per telefon och vid behov göra skyddsbedömning på plats ex. i
någons hem, hos sjukvården etc. Man upprättar skriftliga beslutsunderlag
och information till kommunerna som översänds digitalt.
Jouren hanterar ärende för 9 kommuner, Vellinge, Trelleborg, Staffanstorp,
Svedala, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.
Den sociala jouren består av ett team med 4 medarbetar varav en är
enhetschef, arbetet är schemalagd arbetstid samt beredskapstid, kvällar,
helger och storhelger de tider som de socialkontor vi arbetar för har stängt.
Arbetet utförs från det egna hemmet. Man är alltid 2 personer i tjänst under
sina jourpass.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17.
Utredning, daterad 2020-02-11.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 22: att delge Kommunstyrelsen
rapporten och lägga den till handlingarna
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om verksamhetsberättelsen kan
godkännas och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Individ- och omsorgsförvaltningen. Anna Palmgren,
förvaltningschef. Ulrika Persson, IFO-chef.
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Verksamhetsberättelse 2019 för hälso- och sjukvården
i Skurups kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för hälso- och
sjukvården 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvalitén inom hälso- och sjukvården
systematiskt och fortlöpande utvecklas.
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården.
Som en del i kommunstyrelsens uppföljning av denna verksamhet har
medicinskt ansvarig sjuksköterska upprättat en verksamhetsberättelse för
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13.
Verksamhetsberättelse, daterad 2020-02-13.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta del av verksamhetsberättelsen för hälso- och
sjukvården 2019 och lägga den till handlingarna
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 23: att kommunstyrelsen föreslås
godkänna Skurup kommuns verksamhetsberättelse för hälso- och sjukvården
2019 och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om verksamhetsberättelsen kan godkännas
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna-Lena Fällman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Verksamhetsberättelse 2019 Familjerådgivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen 2019 för
familjerådgivning.
Sammanfattning av ärendet
Familjerådgivningen tillhör organisatoriskt IFO i Ystad kommun och delas
mellan Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner.
Familjerådgivning uppdrag är att erbjuda kommuninvånare lättillgänglig
relationsbehandling. Huvuduppgiften är att medverka till bearbetning av
samlevnadsproblem och konflikter främst i parrelationer, men även i andra
former av nära relationer – som till exempel relationen mellan vuxet barn
och förälder, eller mellan vuxna syskon. Syftet är att hjälpa par och familjer
som lever tillsammans att kunna gå vidare i relationen, eller att få till stånd
en separation på ett så bra sätt som möjligt och underlätta för ett fortsatt
gemensamt föräldraskap i de fall vederbörande har barn. Det är också
möjligt att komma ensam för samtal, om man exempelvis på egen hand vill
bearbeta en separation. Familjerådgivningen för inga journaler, man söker
på eget initiativ och man kan vara anonym.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17.
Utredning, daterad 2020-01-15.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 24: att delge kommunstyrelsen
rapporten och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om verksamhetsberättelsen kan läggas
till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
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Anmälningsärenden från samtliga förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Magnus Alm (S) vill ha fört till protokollet att förvaltningen ser över rutinen
för när ett avtal som kommunstyrelsen formellt har godkänt får
annan motpart innan avtalet undertecknas.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden från 2020-03-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningarna kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Kommunstyrelsens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande protokoll från bolag och utskott:
KS 2020.17, Socialnämndsutskottet, 2020-04-01, § 12-24
KS 2020.82, Personalutskottet, 2020-04-16, § 29-40
KS 2020.162, Skol- och utbildningsutskott, 2020-05-04, § 25-28
KS 2020.509, Skol- och utbildningsutskott, 2020-04-02, § 21-24
KS 2020.676, Socialnämndsutskottet, 2020-04-28, § 25-27
SH 2020.1, Skurupshem AB, 2020-03-09, § 4-8
EH 2020.6, Skurups Energihandel AB, 2020-03-19, § 5-6
KA 2020.37, Skurup Kommunala AB, 2020-03-30, § 19-23
JB 2020.9, Skurups Jordbruk AB, 2020-04-16, § 28-43
SH 2020.64, Skurupshem AB, 2020-04-20, § 9-19
EL 2020.3, Skurups Elverk AB, 2020-04-23, § 12-25
EH 2020.12, Skurups Energihandel AB, 2020-04-23, § 7-12
KA 2020.38, Skurup Kommunala AB, 2020-04-29, § 24-35
MB 2020.10, Skurups Kommunhus AB, 2020-04-02, § 13-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om protokollen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

69 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 164

Dnr KS 2020.185

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

Anmälan av delegationsbeslut från samtliga
förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av delegationsbeslut från samtliga förvaltningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

70 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 165

Dnr KS 2020.824

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

Initiativ om att undersöka om den gyllene zonen är en
realitet
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till personalenheten för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S), Kerstin Petersson-Brodda (L) och Kristina Wieslander (V)
föreslår i en skrivelse att kansliet genomför en anonym enkätundersökning
bland samtliga tjänstepersoner med syfte att ta reda på hur de upplever den
politiska styrningen och nöjdheten med sin arbetssituation i förhållande till
det.
Vid kommunstyrelsen sammanträde konstateras att alla som står bakom
initiativet inte tjänstgör vid dagens sammanträde och kan således inte
stå med på initiativet. Reviderad skrivelse kommer att lämnas in efter
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-05-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska remitteras till
personalenheten för beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Personalenheten.

Justerandes signatur

71 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 166

Dnr KS 2020.826

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

Initiativ om Lilla Kubens förskolelokaler
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till serviceförvaltningen och skol- och
utbildningsförvaltningen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kristina
Wieslander (V) och Kerstin Petersson-Brodda (L) har i skrivelse
föreslagit följande:
Förvaltningarna får i uppdrag att, i enlighet med kommunstyrelsens tidigare
beslut, arbeta fram långsiktigt lämpliga lokalalternativ till Lilla Kubens
förskola.
Alternativen presenteras för kommunstyrelsen och sedan behandlas
politiskt.
Ärendet ska vara behandlat i kommunstyrelsen innan 2020 års utgång.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-05-24.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition till om ärendet ska remitteras till både
serviceförvaltningen och skol- och utbildningsförvaltningen och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes signatur

72 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 167

Dnr KS 2020.828

Kommunstyrelsen

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

Initiativ om att se över möjliga besparingar på
massmigrationen
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till individ- och omsorgsförvaltningen samt skol- och
utbildningsförvaltningen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Lars Nyström (SD) följande:
Att kommunens förvaltningar ser över möjliga besparingar på nyanlända
och återkommer med förslag till kommunstyrelsen skyndsamt.
Att kommunens förvaltningar ser över möjliga besparingar på så kallade
ensamkommande barn och återkommer med förslag till kommunstyrelsen
skyndsamt.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-05-18.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet remitteras till individ- och
omsorgsförvaltningen samt skol- och utbildningsförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag om
remittering och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

73 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

KS § 168

Fråga om mötesapplikationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att åtgärda stabiliteten och
undersöka funktionen att skicka handlingar från applikationen och
återrapportera på kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) ställer frågor om tillgängligheten i nya
mötesapplikationen för möteshandlingar. För en del förtroendevalda har
vissa handlingar inte synts i nya applikationen men återfinns i den gamla
applikationen. Vidare har många fått felmeddelande om serverfel när man
försökt logga in. Applikationen upplevs väldigt ostabil då man ofta
blir utloggad eller får vänta på att applikationen ska svara. Slutligen
framförs att det är en stor brist att inte kunna dela handlingar till sina
partikollegor från applikationen.
Kommunsekreterare Annika Jansson informerar om att applikationen måste
uppdateras på servernivå för att komma tillrätta med instabiliteten och
serverfelet. När det gäller handlingar som inte syns i nya applikationen
måste detta felsökas. Förtroendevalda uppmanas att alltid anmäla fel till
helpdesk eller till sekreteraren så snart dessa upptäcks. Detta för att
felsökning och åtgärder ska komma igång så snabbt som möjligt.
__________

Justerandes signatur

74 (74)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Diarienummer

KS 2020.230

KS § 169

Fråga om specificering av lönespecifikationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar löneenheten att åtgärda så att det av
lönespecifikationen preciseras till vilket datum och vilket möte
arvodet/ersättningen avser.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (SD) ställer frågor om att få specifikation av utbetalt
arvode/ersättning. Idag framgår enbart vilken dag arvodet avser. Men behov
finns att det även framgår vilket möte arvodet/ersättningen avser. Detta har
framförts till löneenheten vid ett flertal tillfällen men inget har ändrats.
__________

Justerandes signatur

