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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
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Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2020-06-22, kl. 18.00–
22.10

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Bertil Nordström, revisor

Justerade paragrafer

§ 77–115

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-07-02 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Magnus Alm (S)

Johan Bolinder (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-02

Datum då anslaget tas ned

2020-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Helena Samuelsson (S)
Babak Rahimi (V)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jeanette Bohman (L)
Maria Ivansson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Bianka Mårtensson (M)
__________
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Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Lis-Lott Hortevall (M), tjg ers
Sven Rosengren (SkuP), tjg ers
Yvonne K Nilsson (S), tjg ers
Fredrik Roström (S), tjg ers
Pär Moberg (V), tjg ers
Ingrid Book (SD), tjg ers
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KF § 77

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Johan Bolinder (M) och Magnus Alm (S) utses till att justera protokollet.
Lars Dekan (SD) utses till ersättare.
__________
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KF § 78

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns med den justeringen att punkt 4, information från
revisorerna, utgår.
Härutöver gör kommunfullmäktige följande rättelser/tillägg till protokoll
från 2020-06-01:
- § 57, Anders Bengtsson (L) utsågs till ny styrelseledamot i Skurups
Kommunhus AB.
- § 56, Babak Rahimi (V) utsågs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
__________
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Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Ägardialog med kommunens helägda bolag har genomförts.
- Sammanträder 23 juni.
Skol- och utbildningsberedningen
- Beredningen har behandlat förslag till modersmålspolicy.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Beredningen har behandlat detaljplaner för ny skola i Rydsgård och
Östergård.
Kommunutvecklingsberedningen
- Förslag till nya bestämmelser för föreningsstöd har skickats på remiss till
partierna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Fler mikrofoner har införskaffats så att alla nu har tillgång till egen. Även
ett nytt mixerbord har införskaffats.
__________
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Förslag till ägardirektiv för Skurup Kommunala AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår förslag till ändrade ägardirektiv för Skurup
Kommunala AB.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna lämnar skriftlig reservation mot beslutet.
Jörgen Sjöslätt (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har i uppdrag att tydligöra Skurup 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
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så som skola, förskola, vårdlokaler, industrier och kontor. REPAB Fakta
Årskostnader används flitigt av stat, kommun, landsting, privata
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §133):
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
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
Jörgen Lidfeldt (SD) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag (ägardirektivet avslås).
Johan Bolinder (M) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsen alternativförslag (ägardirektivet antas).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (ägardirektivet
antas)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (ägardirektivet
avslås)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
12 ja-röster och 25 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå ägardirektivet.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Magnus Johansson, VD Skurup Kommunala AB.
Marcus Willman, koncernchef.
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Upphandling av särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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 särskilt 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
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §134):
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
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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.
Socialnämndsutskottet 2020-04-28, § 26:
Socialnämndsutskottet beslutar att avbryta pågående upphandling av nytt
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), Åsa Ekblad (M), Kerstin Peterson-Brodda (L), Solbritt
Lundgren (C) och Sven Rosengren (SkuP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Pär Moberg (V), Maria Ivansson (MP), Helena Samuelsson (S), Babak
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Rahimi (V) och Lena Axelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
alternativförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget
Nej-röst för bifall till alternativförslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
27 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla huvudförslaget.
__________
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Införande av valfrihetssystem genom LOV inom
personlig assistans
Kommunfullmäktiges 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.
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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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §135):
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.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M), Jörgen Sjöslätt (C), Jimmy Nilsson (SD) och Jeanette
Bohman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Parkhagen, FuSS-chef.
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Nybyggnation LSS-boende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
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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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §136):
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.
Socialnämndsutskottet 2020-04-01, § 15: Socialnämndsutskottet
föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta 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.
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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
Jimmy Nilsson (SD), Åsa Ekblad (M), Pär Moberg (V), Solbritt Lundgren
(C), Jeanette Bohman (L), Lena Axelsson (S) och Nicklas Olsson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Parkhagen, FuSS-chef.
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Policy för kontinuitet
Kommunfullmäktiges 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.
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har policyn uppdaterats
avseende intervallen för revidering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17.
Policy för kontinuitet, daterad 2020-05-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §137):
Kommunfullmäktige antar policy för kontinuitet. Policyn ska revideras vart
fjärde år.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg:
En översyn av kommunens kontinuitetspolicy, förutom fyraårsintervallet,
alltid skall ske när stora förändringar sker i samhällskritisk verksamhet,
såsom förändring av driftsform och stora och ingripande förändringar i
verksamhetens infrastruktur.
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på Pär Mobergs (V) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Malin Ekblad, säkerhetschef.
Kommunövergripande staben.
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Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019
Kommunfullmäktiges 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §138):
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.
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
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Antagande av detaljplan för Skurup 51:44 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.
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
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Granskningsutlåtande, Skurup 51.44 (Västeräng etapp 1),
antagandehandling
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §139):
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.).
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.
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
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anta detaljplanen för fastigheten Skurup 51:44 m.fl. (tidigare kallad Skurup
51:47 m.fl.).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §140):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av fastigheten Skivarp 22:54
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 %.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §141):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
Basanpassningsprogram för Skurups kommun upphävs.
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 samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström. förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Avsägelse Maria Ivansson (MP) som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Maria Ivansson (MP) entledigas från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.
Vad gäller uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige så inges
protokollet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Maria Ivansson (MP) från uppdragen som ledamot
i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om entledigande ska beviljas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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KF § 90

Val av ersättare i skol- och utbildningsberedningen
samt suppleant i Skurup Kommunala AB efter
entledigad Claes Danebo (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Jörgen Lidfeldt (SD) utses till ersättare i skol- och utbildningsberedningen.
Ingrid Book (SD) utses till suppleant i Skurup Kommunala AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val efter entledigade Claes Danebo (SD)
gällande ersättare i skol- och utbildningsberedningen samt suppleant i
Skurup Kommunala AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att Jörgen Lidfeldt (SD) utses till ny ersättare i
skol- och utbildningsberedningen och att Ingrid Book (SD) utses till
suppleant i Skurup Kommunala AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de föreslagna och finner att
kommunfullmäktige bifaller desamma.
__________
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KF § 91

Val av styrelseledamot (1 v ordf) i Skurup Kommunala
AB efter entledigad Pontus Axgart (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Claes Lind (M) utses till styrelseledamot och 1 vice ordförande i Skurup
Kommunala AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelseledamot (1 v ordförande) i
Skurup Kommunala AB efter Pontus Axgart (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Claes Lind (M) utses till styrelseledamot och 1
vice ordförande i Skurup Kommunala AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Ingva Wennersten (SD) till
skol- och utbildningsutskottets ordförande om
påverkan och manifestationer i skolorna
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) tilll skol- och
utbildningsutskottets ordförande Åsa Ekblad (M) om påverkan och
manifestationer i skolorna.
Skol- och utbildningsutskottets ordförande Åsa Ekblad (M) har avgett svar
på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag, 2020-02-13, § 11:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om att starta Yrkes-SFI i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om att starta
Yrkes-SFI i Skurup.
Motionärerna skriver att det i Skurup bor cirka 100 personer från andra
länder som saknar relevant yrkesutbildning för att kunna arbeta i Sverige. I
dagsläget erbjuds dessa innevånare 15 timmar lärarledd undervisning i
svenska (sfi) utan förankring i arbetsliv. Genom en satsning på yrkes-SFI
inom bristyrken ökar individens möjlighet till att både lära sig svenska bättre
och en snabbare väg till självförsörjning samtidigt som näringslivets behov
av arbetskraft tillgodoses. Enligt motionen har Skurup geografiskt bra läge
för att bli ett populärt lärosäte för vuxenutbildningar. Dessutom saknar de
utbildningar som idag ges inom Nils Holgerssongymnasiet (lastbilsförare,
fordonsteknik, bygg och utemiljöskötsel) konkurrens inom SÖSK-regionen
(sydöstra Skåne). Motionen yrkar på att kommunstyrelsen ska planera för att
starta Yrkes-SFI vid Nils Holgerssons Utbildningscenter.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser möjlighet att ansöka om yrkes-sfi
inom Skötsel av utemiljö och Djurskötare i mjölkproduktion. Dock innebär
detta ett ekonomiskt risktagande då lärare måste anställas.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-23, § 339 att bordlägga ärendet i
avvaktan på arbetsförmedlingens beslut om inköp av yrkes-SFI som
inväntas i november 2019.
Något besked från arbetsförmedlingen har inte kommit varför ärendet tas
upp för behandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-29.
Motion daterad 2019-02-22.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 KF §61:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 KS §73:
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Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till
Kommunstyrelsen 2019-09-23, § 339: Ärendet bordläggs i avvaktan på
arbetsförmedlingens beslut om inköp av yrkes-SFI som inväntas i november
2019.
Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i december förutsatt att
arbetsförmedlingen fattat beslut i frågan.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 21:
Huvudförslag
Att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till det
ekonomiska läget och att man i nuläget redan arbetar med det.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 120: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 84: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till motionen.
Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens
huvudförslag (besvarad).
Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens
alternativförslag (avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
huvudförslag (besvarad), alternativförslag (avslås) och Babak Rahimis (V)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget.
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Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att skol- och
utbildningsberedningens huvudförslag ska utgöra huvudförslag i
omröstningen.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på alternativförslaget
(avslag) och bifall till motionen och finner att alternativförslaget ska utgöra
motförslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (besvarad)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (avslag)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
16 ja-röster och 21 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Kristina Wieslander (V).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om
kommunens handläggande av
vattenförbrukningsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) föreslår i motion följande:
att kommunen i klara skriftliga riktlinjer anpassar sig till gällande rättspraxis
och, vid konstaterat dolt läckage, nedsätter vattenräkningen med minst 50 %
att om vattenräkningen utan självklar anledning överstiger föregående
räkning med 285 % eller däröver, skall vattenförbrukningen under denna
period inte beräknas efter vad vattenmätaren anger utan bestämmas på
grundval av en genomsnittlig normalförbrukning.
att vattenräkningarna som skickats ut under åren 2015, 2016, 2017 och 2018
analyseras och i de fall skillnaden mellan två vattenräkningar uppgår till 285
% eller mer, det inleds en utredning för att söka efter en förklaring. I de fall
någon självklar förklaring inte kan hittas ska debiteringen ske i enlighet med
praxis och skillnaden återbetalas till mottagaren/betalaren av räkningen.
Denna utredning bör utföras av opartiska personer.
Överväganden
Vid så kallat dolt läckage följer kommunen redan branschorganisationen
Svenskt Vattens rekommendation om nedsättning med 50 % av
överförbrukningen. I dessa fall måste det först konstateras om läckaget varit
dolt, det vill säga inte varit känt för fastighetsägaren.
Tvister mellan VA-huvudmän och fastighetsägare om vattenförbrukning rör
ofta antingen huruvida det förekommit ett dolt läckage eller om
fastighetsägaren känt till läckaget. I rättsfallen som motionären hänvisar till
har domstolen valt att fästa stor tillit till de uppgifter som fastighetsägaren
lämnat.
Enligt förvaltningens mening rör tvisterna sig ofta om kvalificerade
juridiska överväganden. Detta gör det olämpligt att ge riktlinjer utöver de
rekommendationer som ges av Svenskt Vatten och tillämpas av det stora
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flertalet av landets kommuner som en branschpraxis.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22.
Motion daterad 2019-04-12.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 KF §62:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 74:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 204: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(motionen bifalls).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och alternativförförslag (motionen bifalls) och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (motionen bifalls)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
20 ja-röster och 16 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
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Ingvar Wennersten (SD).
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att avsluta
utbetalningar till Ibn Rushd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen innebärande att Skurups
kommun omedelbart avslutar allt samarbete med Ibn Rushd och att Skurups
kommun inte betalar ut några medel till Ibn Rushd i framtiden.
Sammanfattning av ärendet
Motionären yrkar på att Skurups kommun omedelbart avslutar allt
samarbete med Ibn Rushd och att Skurups kommun inte betalar ut några
medel till Ibn Rush i framtiden.
Det finns tio studieförbund i Sverige som varje år delar på ca 1,8 miljarder
kronor i statsbidrag. För elva år sedan blev Ibn Rushd ett
statsbidragsberättigat studieförbund som får statsbidrag via
Folkbildningsrådet. På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker
som menar att verksamheten inte lever upp till statens syfte med
statsbidraget, att stärka och utveckla demokratin.
Som motionären skriver så har Folkbildningsrådet granskat Ibn Rushd
utifrån den kritik som studieförbundet har fått. Rapporten i sin helhet finner
ni under ”Bilaga 2 - När tilliten prövas”
Kortfattat kan man säga att rapporten visar att Ibn Rushd inte använt
statsbidraget på ett felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren. Dock
finns det ett antal områden som Ibn Rushd behöver utveckla för att bättre
bidra till statens syfte med statsbidraget. Folkbildningsrådet påtalar i
anslutning till rapporten att man ej har för avsikt att ompröva statsbidraget
till studieförbundet.
Konsekvensanalys/Överväganden
Något konkret samarbete med studieförbundet Ibn Rushd har inte
kommunen utan studieförbundet arrangerar en del egna aktiviteter samt
aktiviteter tillsammans med föreningslivet, se bilaga för Ibn Rushd
verksamhetsberättele avseende 2018.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Vid fördelning av kommunala medel till studieförbunden följer Skurups
kommun Folkbildningsrådets fördelningsmodell vilket innebär att en
fördelning sker utifrån hur många studietimmar som genomförts i
kommunen. All statistik hämtas från SCB (Statistiska centralbyrån).
Från denna huvudregel utgör SISU Idrottsutbildarna ett undantag, där
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kommunen årligen tecknar ett avtal med studieförbundet. I avtalet regleras
vilka aktiviteter SISU ska genomföra lokalt. SISU:s verksamhet kan därmed
styras direkt mot barn- och ungdomsverksamhet. Övriga studieförbund
arrangerar såvitt förvaltningen känner till inte verksamhet lokalt i Skurup
riktad mot barn och unga.
Kommunutvecklingsberedningen kommer under 2020 fortsätta revideringen
av samtliga föreningsstöd i kommunen där stödet till studieförbunden ingår.
Ekonomi
Det finns under 2020 192 000 kronor i budget för att fördela till
studieförbunden. Skulle motionen bifallas förordar förvaltningen att medel
som skulle tillkommit Ibn Rushd istället går till SISU Idrottsutbildarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02.
Motion daterad 2019-09-09.
Bilaga 1, Lokal verksamhetsberättelse 2018 Skurups kommun.
Bilaga 2, När tilliten prövas, isbn: 978-91-88692-72-6
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 KF §63:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-02-25 KS §75):
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Loubna Stensåker Göransson (M), Sven Rosengren
(SkuP) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
(motionen bifalls).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Serviceförvaltning.
Patrick Kronwall, kultur- och fritidschef.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om
solelsförening i samarbete med Skurups Elverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning
till yttrandet från Skurups Elverk AB.
Sammanfattning av ärendet
Motionen beskriver en verksamhet i föreningsform med syftet att för
privatpersoner möjliggöra delägande i solproduktionsanläggningar och
hänvisar till Sala där det i över 10 år funnits en sådan förening.
Föreningen beskrivs som en intressebaserad klimatinsats utan ekonomisk
utdelning där driften sköts eller ska skötas ideellt.
Föreningen i Sala har samarbetat med Sala kommuns energibolag som bland
annat bidragit med personalresurser av olika slag.
Motionen förslår att Skurups Elverk AB undersöker förutsättningarna för
bildandet av en solelsförening i Skurup och även förutsättningarna att
samarbeta med en sådan förening.
Skurups Elverk AB (SEAB) är elnätägare med koncessionsområde
begränsat till Skurups tätort samt en mindre del landsbygdsnät öster om
Skurup.
Som nätägare har SEAB inga åsikter gällande bildandet av en förening av
det slag som beskrivs i motionen och inte heller att föreningen bygger
anläggningar och producerar energi inom SEABs koncessionsområde.
Förutsättningarna, regelverk och lag är samma för att ansluta
produktionsanläggningar till elnätet oavsett anläggningsinnehavarens
juridiska form.
Samarbete och kommunikation mellan nätägaren och föreningen gäller i
första hand ansvar, skyldigheter och rättigheter som tillhör parterna i
relationen mellan leverantör och kund gällande bland annat processer för
anslutning, mätning, allmänna avtalsvillkor och ekonomi osv.
SEAB utesluter däremot inte möjligheten för stöd i form av konsultation i
frågeställningar av branschspecifik natur.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-05-14.
Yttrande från Skurups Elverk AB, inkommet 2019-12-12.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 KF §64:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-03-31 KS §106):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige anse motionen
besvarad med hänvisning till yttrandet från Skurups Elverk AB.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25, § 12:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till yttrandet från
Skurups Elverk AB.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-08-20 § 63:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till Skurups
Elverk AB för inhämtande av synpunkter.
Kommunfullmäktige 2019-06-17 §207:
Ärendet läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkat bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Stefan Möller, Skurups Elverk AB

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 97

Dnr KS 2019.1540

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på motion från Sven Rosengren (SkuP) om att
utreda i vilken omfattning skolpliktiga elever i Skurups
kommun är frånvarande från undervisningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med tillägg att
förvaltningen informerar om frånvaro till beredningen under året.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (SkuP) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige låter
utreda i vilken omfattning skolpliktiga elever i Skurups kommun är
frånvarande från undervisningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser all frånvaro, oavsett anledning, som
missad undervisning och därmed minskade möjligheter att nå målen. All
frånvaro, det vill säga varje lektion registreras.
En jämförelse över tid för Skurups del är svår att göra på grund av att
frånvaron registreras idag annorlunda och mera noggrant än tidigare. Dock
har många huvudmän i Sverige tagit upp en ökad frånvaro som ett ökade
problem.
Skol- och utbildningsförvaltningen har tydliga rutiner för elevers ledighet i
enlighet med skollagen.
Rutinen för arbete för ökad skolnärvaro som beslöts hösten 2018 har nu
arbetats om och förtydligats i nära samarbete med grundskolans rektorer och
gäller från februari 2020.
Nya riktlinjer för skolpliktsbevakning har antagits av kommunstyrelse
januari 2020.
Statistik över frånvaron redovisas i skol- och utbildningsutskottet varje
termin.
Sedan höstterminen 2019 finns ett så kallat närvaroteam på plats på
Prästamosseskolan i syfte att få elever med problematisk skolfrånvaro att
öka sin närvaro i skolan. Erfarenheterna från detta arbete ska nu spridas till
övriga enheter.
Centrala elevhälsan arbetar med att stärka de lokala elevhälsoteamens arbete
där främjande av skolnärvaro är ett centralt och prioriterat arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-10-31

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 97

Dnr KS 2019.1540

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 KF §65:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 107:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen med tillägg att förvaltningen informerar om frånvaro till
beredningen under året.
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen med tillägg att förvaltningen informerar om frånvaro till
beredningen under året.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 4:
Beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg
att förvaltningen informerar om frånvaro till beredningen under året.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V), Sven Rosengren (SkuP), Åsa Ekblad (M), Jimmy Nilsson
(SD), Solbritt Lundgren (C), Kerstin Peterson-Brodda (L) och Magnus Alm
(S) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (SkuP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur

47 (76)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 98

Dnr KS 2019.1309

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV),
Magnus Alm (S), Maria Ivansson (MP), Eva Hallmer
Lindahl (L) och Kristina Wieslander (V) om att utreda
och implementera läxhjälp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med tillägget att
förvaltningen ska ta ett övergripande ansvar för läxhjälp så att den blir
likvärdig och tillgänglig för de elever som behöver läxhjälp, oavsett skola.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Maria
Ivansson (MP), Eva Halmer Linddahl (L) och Kristina Wieslander (V)
angående läxhjälp, yrkar motionärerna att skolförvaltningen omgående får i
uppdrag att utreda och implementera det bästa sättet att införa läxhjälp för
alla elever som har dessa behov eller så önskar på våra skolenheter för alla
åldersgrupper. Detta med anledning av att så många elever i Skurups
kommun inte når upp till godkänt i kärnämnena som ligger till grund för
gymnasiebehörighet.
Läxhjälp är inte en lagstyrd verksamhet, men möjlighet att söka statsbidrag
till insatsen finns. Samtliga grundskoleenheter erbjuder läxhjälp utanför
ordinarie skoltid och i de flesta fall av legitimerad lärare. Med läxhjälp
menas att eleverna har möjlighet att få stöd i de ämnen och områden de
anser sig behöva stöd, det vill säga att det inte enbart handlar om att få stöd
att slutföra sin läxa. Även de elever som har fritidshemsplats kan få stöd
under sin vistelse på fritidshemmet.
Skolskjutstiderna är till viss del en begränsande faktor. Att senarelägga
turerna skapar också vissa problem då eleverna vill komma hem för att
hinna till andra aktiviteter. Extra turer är en ekonomisk fråga.
Ett utökat läxstöd är både en ekonomisk och tjänsteplaneringsfråga. I första
hand måste de legitimerade lärarna ansvara för den lagstyrda
undervisningen. Enheterna utvärderar sitt läxstöd och försöker kontinuerligt
hitta nya vägar att utöka stödet.
Skol- och utbildningsförvaltningen söker och har erhållit statsbidrag för
läxhjälp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-10-11.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 KF §66:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-03-31 KS §108):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med tillägget att förvaltningen ska ta ett övergripande
ansvar för läxhjälp så att den blir likvärdig och tillgänglig för de elever som
behöver läxhjälp, oavsett skola.
Skol- och utbildningsberedningen, 2020-02-12, § 5:
Besluta föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
tillägget att förvaltningen ska ta ett övergripande ansvar för läxhjälp så att
den blir likvärdig och tillgänglig för de elever som behöver läxhjälp, oavsett
skola.
Skol- och utbildningsberedningen, 2019-12-09, § 40:
Beslutar remittera ärendet till skol - och utbildningsförvaltningen för
yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V), Solbritt Lundgren (C), Magnus Alm (S), Loubna Stensåker
Göransson (M) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven-Åke Strandberg (KV).
Magnus Alm (S).
Maria Ivansson (MP).
Kristina Wieslander (V).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 99

Dnr KS 2019.1539

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på motion från Sven Rosengren (SkuP) om att
utreda i vilken omfattning föräldrar inte låter sina barn
gå i förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren föreslår att ”Kommunfullmäktige låter utreda i vilken
omfattning föräldrar inte låter sina barn gå i förskola”. Han ser att
”Förskolan är av stor vikt för barnens utveckling - inte minst språkmässigt”.
Andel inskrivna barn i Skurups kommun ligger i paritet med övriga
kommuner i Skåne och 2018 var 89 % av kommunens barn i åldern 1-5 år
inskrivna i förskola. Grannkommunerna Svedala och Ystad hade samma
andel, Vellinge hade högst andel i Skåne med 91 %. (Kolada) Högst
deltagande i förskolan är barn i åldern 4-5 år. I Skurup är deltagandet i
åldersgruppen 4-5 år 99 %.
Kommunens förskolor arbetar aktivt med de mål i förskolans läroplan
(Lpfö18) som handlar om språkutveckling både i den dagliga
undervisningen och i projektform.
I enlighet med förslagsställaren arbetar kommunens förskolor på olika sätt
för att stärka det svenska språket. På varje förskola finns det förskollärare
med extra ansvar för att leda utvecklingsarbetet med språkutvecklande
arbetssätt tillsammans med rektorerna. En språkpolicy ska arbetas fram för
att säkerställa likvärdigheten på kommunens förskolor. All personal arbetar
med TAKK(tecken som stöd) och på alla förskolor finns det Ugglo som är
ljudbilderböcker.
Förskolan är en frivillig skolform vilket innebär att vårdnadshavarna
bestämmer om deras barn ska gå i förskola. Dock är kommunen skyldig att
erbjuda förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov av förskola. (8
kap. 5 § skollagen)
Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas
avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året, det brukar kallas allmän
förskola och det innebär att alla barn har möjlighet att gå i förskolan gratis
under ca 15 timmar i veckan i minst tre år före skolstarten i förskoleklass. (8
kap. 16 § skollagen).

Justerandes signatur
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Diarienummer
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02.
Motion, daterad 2019-10-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §67):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-03-31 KS §110):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 3:
Beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (SkuP) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren, (SkuP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, bitr. förvaltningschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 100

Dnr KS 2018.774

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på förslag från Rutgerskolan om att bygga en
djupare pool på Skurupsbadet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tagit del av förslaget från Rutgerskolan om att
bygga en djupare pool på Skurups badet. Serviceförvaltningen gör
bedömningen att det skulle vara fullt möjligt att bygga då det ytmässigt
skulle finnas plats en pool till. Serviceförvaltningen menar dock att det är
bättre att ser över hela anläggningen på frilufsbadet och kanske satsa på ett
badhus istället. Dock är detta förenat med väldigt höga kostnader.
Beviljas ekonomiska medel till ytterligare en pool på frilufsbadet ser
serviceförvaltningen inte några direkta hinder för detta. Dock bör ju
fastighetsägaren, Skurup Kommunala AB, även lämna eventuella
synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-03.
Förlag daterat 2018-04-13.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §68):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 69;
Kommunfullmäktige föreslås avslå förslaget.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 7: Förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 100

Dnr KS 2018.774

Kommunfullmäktige

2020-06-22

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Jane Bergman, VD, Skurup Kommunala AB.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 101

Dnr KS 2019.718

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på förslag från Alléskolan om att fräscha upp på
badet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Alléskolans skolråd önskar att kommunen satsar på att fräscha upp badet.
Förvaltningen arbetar varje år med att försöka fräscha upp friluftsbadet
tillsammans med Skurups kommunala AB som äger fastigheten. Exempelvis
fräschades badets entré upp inför denna säsong, förra säsongen tillkom en
ny lekplats på området och året dess för innan sattes en vattenrutschkana
upp vid den stora bassängen.
Kommunteknik, som ansvarar för skötseln av badet, städar bassängerna
varje dag under säsong. Kommunens lokalvårdare städar omklädningsrum
och toaletter varje dag under säsong. Då friluftsbadet är en verksamhet som
är väderberoende så kan det vid varma dagar då badet har många besökare
upplevas att det städas för lite.
En extra städning om dagen under säsong skulle kosta cirka 25 000 kronor. I
befintlig budget för badet finns det inga medel till denna kostnadsökning.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-02-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-29.
Förslag daterat 2019-02-25.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §69):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 70:
Kommunfullmäktige föreslås anse förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 10: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2019.718

Kommunfullmäktige

2020-06-22

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Patrick Kronvall, kultur- och fritidschef.
Martin Kalén, fritidsstrateg.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2018.769

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på förslag från Alléskolan och Mackleanskolan
om skiljevägg åt duscharna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget men att skiljeväggar ska
sättas upp i samband med nybyggnation och renoveringar.
Sammanfattning av ärendet
Elever vid Alléskolan och Mackleanskolan har föreslagit att man önskar
skiljeväggar i duschutrymmena på kommunens idrottsanläggningar.
Serviceförvaltningen har inventerat duschutrymmena i flertalet av
kommunens idrottsanläggningar och konstaterar att det finns möjlighet till
separat duschmöjlighet på vissa ställen redan medan vissa anläggningar
saknar det helt.
I Skurups Sparbank Arena, bortsett ifrån Mackleanhallen och dess
tillhörande omklädningsrum, finns möjlighet till separat ”duschhörna” med
draperi samt varianter med skiljeväggar mellan duscharna. Sådana
skiljeväggar finns även i Mölleskolans idrottshalls tillhörande
omklädningsrum.
Mackleanhallens äldre omklädningsrum skall renoveras inom kort och
kommer då förses med antingen skiljeväggar eller separat möjlighet till
”duschhörna” med draperi.
De omklädningsrum som i dag helt saknar möjlighet att skärma av är;
Östergårdsskolans omklädningsrum
Mackleanhallen (renoveras dock till våren där skiljeväggar alt. draperi
beaktas)
Friluftsbadet
Rydsgårds Arena
Slimminge byskolas idrottshall
Totalt rör det sig om ca 12st omklädningsrum (damer och herrar) i
varierande storlek som saknar möjlighet till avskild duschmöjlighet.
Serviceförvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjlig att förse ovan
omklädningsrum med skiljeväggar alternativ annan lösning där avskild
duschmöjlighet önskas. Lösningen är dock förenad med kostnader. En
uppskattad kostnad är ca mellan 40 000- 60 000 kronor per omklädningsrum. Är omklädningsrummet är stort, och många duschar finns, d v s om det
behövs fler skiljeväggar än 4-6st, är kostnaden högre. Beviljas investerings-
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Kommunfullmäktige
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Diarienummer

KS 2020.43

medel för åtgärden, borde åtgärden kunna finnas på plats inom ett par
månader.
Åtgärden behöver också förankras med fastighetsägaren, Skurup
Kommunala AB, för de fastigheter som bolaget äger, d v s Mackleanhallen,
friluftsbadet och Rydsgårds Arena.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-02-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15.
Förslag daterat 2017-05-11.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §70):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-02-25 KS §71):
Kommunfullmäktige föreslås avslå förslaget.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-29, § 12: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar med instämmande av Magnus Alm (S) och Jimmy
Nilsson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
skiljeväggar ska sättas upp i samband med nybyggnation och renoveringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Pär Mobergs (V) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ
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Dnr KS 2019.725

Kommunfullmäktige
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Diarienummer

KS 2020.43

Svar på förslag från Östergårdsskolan om gräsplan vid
Östergårdsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om gräsplan vid
Östergårdsskolan.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget från Östergårdsskolan innehåller en önskan om att sätta upp två
fotbollsmål vid en outnyttjad bit mark i anslutning söder om skolan. Marken
har tidigare varit kommunal lekplats med en linbana som nu har tagits bort.
På skolgården idag finns en asfalterad plan som används till fotboll, bandy
och basket. Detta medför att den är hårt belastad och att inte alla som vill
spela fotboll har möjlighet till det.
I anslutning till skolgården finns även en gräsplan på norra sidan om skolan
som tidigare använts till fotbollsplan. Den används i samband med
aktiviteter som leds av vuxna. Söder om skolan ligger även Östergårds IP
med en fullstor gräsplan. Den fotbollsplanen utnyttjas i samband med
idrottslektioner. Mellan skolan och Östergårds IP finns en idag outnyttjad
gräsyta. Denna yta skulle kunna nyttjas av skolan för att frigöra mer
utrymme till fotbollsspel på rasterna. Det kräver dock att cykelbanan som
ligger mellan skolan och den aktuella gräsytan förses med betonggrisar eller
andra hastighetssänkande åtgärder. Delar av skogsbarriären som idag ligger
längs cykelbanan måste gallras för att skapa fri sikt, grind vid utgång från
nuvarande skolgård mot cykelbana förstärkas samt två fotbollsmål måste
införskaffas.
Beskrivna åtgärder beräknas till cirka 50 000 kr och ryms inom Mark- och
lokals budget.
Många av kommunens andra skolor har antingen så kallade
Multicourtarenor, som kan användas till flera olika bollsporter, eller
bandyrinkar. I samband med en framtida renovering av Östergårdsskolan
bör även utemiljön ses över och önskvärt är att ersätta asfaltytan som idag
används som fotbollsplan med en multicourtarena.
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget från eleverna på
Östergårdsskolan beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Förslag, daterat 2019-03-01.

Justerandes signatur
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Diarienummer
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §71):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-03-31 KS §98):
Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslaget om gräsplan vid
Östergårdsskolan.
Skol- och utbildningsutskott 2020-02-10, § 8: Beslutar förslå
kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige bifalla förslaget från
Östergårdsskolan.
Skol- och utbildningsutskott 2019-12-09, § 81: Beslutar återremittera
ärendet till skol- och utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 265: Kommunstyrelsen remitterar
förslaget till skol- och utbildningsutskottet
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 17: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol-och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
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Svar på medborgarförslag om att Skurups kommun
tillsammans med Ystad kommun bekostar buss linje
308
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till att medel saknas i budget.
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2019 lade Skånetrafiken av besparingsskäl ned busslinje 308
Skurup-Skivarp-Ystad. Därmed försvann den tidigare direkta kopplingen
mellan Skivarp och Ystad. Resande från framförallt Skivarp, men även
hållplatser mellan Skurups station och Skivarp, är därmed hänvisade till att
byta till tåg i Skurup eller buss 190 i Abbekås för vidare färd mot Ystad.
Båda alternativen innebär korta bytestider och en risk att missa
anslutningen. Medborgarförslaget föreslår att Skurups kommun tillsammans
med Ystad kommun bekostar en tur linje 308 mot Ystad på morgonen samt
en tur mot Skivarp-Skurup på eftermiddagen.
Kostnaden för att återuppta linje 308 är svåruppskattad eftersom flera
avgörande parametrar måste utredas närmare för att kunna ge en exaktare
kostnad. I dagsläget bedöms kostnaden vara 200 000-500 000 kr (bästa
möjliga utfall) till 1,2-1,5 Mkr (sämsta utfall). Okända parametrar är:
Om det finns lediga fordon (buss) att sätta in på sträckan.
I vilken omfattning resandeunderlaget finns kvar på sträckan.
Om Ystad skulle vara intresserade av att medfinansiera linjen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-03-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14.
Medborgarförslag daterad 2019-08-19.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §72):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-03-31 KS §97):
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att medel saknas i budget.

Justerandes signatur
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Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.

Justerandes signatur
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Svar på e-förslag om cykelbana från Skurup till
Abbekås
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget anses besvarat med hänvisning
till tjänsteskrivelsen och Skurups kommuns cykelplan.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag om cykelbana från Skurup till Abbekås har samlat över 50
underskrifter:
En cykelbana från tågstationen i Skurup till Abbekås och där ansluta till
cykelvägen till Ystad och Trelleborg. Skulle öka cyklandet och skydda de
förvånansvärt många befintliga cyklisterna på sträckan. Själv vågar jag inte
cykla där, men skulle gärna cykla om det fanns en cykelbana.
Föreslagen sträckning finns med som namngivet objekt i Region Skånes
Cykelvägsplan 2018-2029 och skall enligt planen byggas ut under 20242026.
Konsekvensanalys/Överväganden
Sträckan Skurup-Abbekås saknar cykelväg vilket innebär att cyklister är
hänvisade till att cykla på vägnätet. Delar av vägnätet på sträckan är enligt
trafiksäkerhetsklassningen olämpligt för cyklister (väg 755) eller klassat
som tveksamt att cykla på (väg 734) vilket gör att enbart ett fåtal vill cykla
sträckan. En annan aspekt är att knyta ihop Sydkustleden med Skurups tätort
vilket kan medföra ett ökat antal besökare. När cykelvägen till Svaneholm
färdigställs 2020 skulle en cykelväg Skurups-Abbekås innebära att
Svaneholms slott kan nås med cykel från Sydkustleden. Cykelbanan får
också en viktig lokal betydelse då Skivarp innehåller flera viktiga
målpunkter för boende runt Skivarp och i Abbekås såsom skola, idrottsplats,
livsmedelsaffär m.m.
Skurups kommun kan inte på egen hand bygga cykelväg mellan Abbekås
och Skurup då det handlar om byggande utmed statlig infrastruktur (väg 755
och väg 734). Det krävs antingen samarbete med Trafikverket eller att
Trafikverkets ger ett godkännande. I region Skånes cykelvägsplan 20182029 finns sträckan Skivarp-Abbekås-Bösarp med som namngivet objekt
och planeras för perioden 2024-2026. Från Bösarp in till Skurups utkant där
den befintliga cykelinfrastrukturen börjar skall cykling ske på det
lågtrafikerade vägnätet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28.
Justerandes signatur
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E-förslag daterat 2019-09-13.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-06-01 KF §73):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-03-31 KS §105):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att e-förslaget
anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen och Skurups kommuns
cykelplan.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25; §14:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
e-förslaget skall anses vara besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och Skurups kommuns cykelplan.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16, §2: E-förslag om
cykelbana från Skurup till Abbekås (KS 2019.1291) - remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2020.854

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Interpellation från Babak Rahimi (V) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
ranking av kommunens miljöpolitik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande och besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om ranking av kommunens miljöpolitik.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

64 (76)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 107

Dnr KS 2020.667

Kommunfullmäktige
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KS 2020.43

Interpellation från Gertrud Ekman (S) till individ- och
omsorgsberedningens ordförande om kontinuitet inom
hemtjänst och äldreomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till individ- och
omsorgsberedningens ordförande och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Gertrud Ekman (S) till ordföranden i individ- och
omsorgsberedningen angående kontinuitet inom hemtjänst och äldreomsorg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
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Interpellation från Babak Rahimi (V) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
bräddning av avloppsvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande och besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om bräddning av avloppsvatten.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
KFPB 2020-06-09 § 31:
Presidiet föreslår kommunfullmäktige att interpellationerna får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde. Interpellationen gällande återbruk av
rivningsmaterial riktas till kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Interpellation från Babak Rahimi (V) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
återbruk av material i samband med kommunala
rivningsprojekt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, riktas till
kommunstyrelsens ordförande samt besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om återbruk av material i samband med kommunala
rivningsprojekt.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
KFPB 2020-06-09 § 31:
Presidiet föreslår kommunfullmäktige att interpellationerna får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde. Interpellationen gällande återbruk av
rivningsmaterial riktas till kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas, riktas till
kommunstyrelsens ordförande samt besvaras vid nästa sammanträde och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Svar på motion från Maria Ivansson (MP) om att följa
upp målet med hållbar utveckling i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 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
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §142):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 8: Beslutar föreslå
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kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-11-11, § 32: Beslutar
återremittera ärendet till skol - och utbildningsförvaltningen för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Ivansson (MP), Magnus Alm (S) och Babak Rahimi (V) yrkar bifall
till motionen.
Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens förslag
(besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition skol- och utbildningsberedningens förslag
och framfört bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige
bifaller skol- och utbildningsberedningens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till skol- och utbildningsberedningens förslag
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller således skol- och
utbildningsberedningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur
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Svar på motion från Sven Åke Strandberg (KV) om att
arvode bara ska utgå om sammanträde hålls
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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
årsarvodet. Ett mindre antal sammanträden kan också innebära att mer tid
behöver läggas på andra åtgärder.
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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
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §143):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedningen föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.
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 kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-06.
Motion daterad 2020-10-10.
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 112

Dnr KS 2019.1455

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §144):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.
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 kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Åke Strandberg (KV).
Kanslienheten.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 113

Dnr KS 2019.1264

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Svar på e-förslag om gång och cykelbana
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till tjänsteskrivelsen bifalla
e-förslaget om att bygga en GC-väg parallellt med Södergatan från
Jörgensgatan till rondellen/väg 714.
Ärendet remitteras till budgetgruppen.
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
Kommunstyrelsen (2020-05-18 KS §145):
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.
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.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 113

Dnr KS 2019.1264

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

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
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Nicklas Olsson (M) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Pär Moberg (V), Jörgen Lidfeldt (SD), Magnus Alm (S) och Babak Rahimi
(V) yrkar att ärendet remitteras till budgetgruppen.
Sven Rosengren (SkuP) yrkar att sista delen i
samhällsbyggnadsberedningens förslag ändras till ”2021 eller 2022”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag,
yrkandet om remiss till budgetgruppen och Sven Rosengrens (SkuP)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Omröstning begärs. ordföranden meddelar att
samhällsbyggnadsberedningens förslag utgör huvudförslag.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på yrkandet om
remiss till budgetgruppen och Sven Rosengrens (SkuP) yrkande och finner
att kommunfullmäktige utser yrkandet om remiss till motförslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag
Nej-röst för bifall till yrkandet om remiss till budgetgruppen
Omröstning
vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
14 ja-röster och 25 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
remittera ärendet till budgetgruppen.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 114

Dnr KS 2020.50

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till skol- och
utbildningsutskottets ordförande och besvaras vid nästa sammanträde.
I övrigt läggs ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande interpellationer/frågor:
Fråga från Lars Nyström (SD) till kommunfullmäktiges ordförande gällande
hantering av motion. Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande.
Remitteringen har försenats men finns med vid dagens sammanträde.
Fråga från Ingvar Wennersten (SD) till kommunfullmäktiges
ordförande gällande föredragning av narkotikasituationen i kommunen.
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att svar lämnas vid nästa
sammanträde.
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande de dåliga skolresultaten våren 2020.
Beslutsunderlag
KS 2020.50 Fråga till KF ordförande om motion.
KS 2020.955 Fråga om narkotikasituationen.
KS 2020.1006 Interpellation gällande dåliga skolresultat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

76 (76)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 115

Dnr KS 2020.57

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Diarienummer

KS 2020.43

Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
KS 2019.1554 Motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) om
att utreda en minskning av antalet ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
- remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
KS 2020.477 E-förslag resultat och underskrifter om Upphäv beslutet om
flytt av Skurups kommuns bibliotek - remitteras till kommunstyrelsen
KS 2020.919 Motion från Babak Rahimi (V) om offentligt drivna
vårdboenden - remitteras till kommunstyrelsen
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Efter samråd med presidiet beslutar ordföranden om följande remitteringar:
Kommunfullmäktiges presidieberedning (2020-06-09 KFPB §30):
KS 2019.1554 Motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) om
att utreda en minskning av antalet ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
- remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
KS 2020.477 E-förslag resultat och underskrifter om Upphäv beslutet om
flytt av Skurups kommuns bibliotek - remitteras till kommunstyrelsen
KS 2020.919 Motion från Babak Rahimi (V) om offentligt drivna
vårdboenden - remitteras till kommunstyrelsen
__________

Justerandes signatur

