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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Diarienummer

KS 2020.71

Plats och tid

Sammanträdesrum Nils/Holger, kommunhuset, 2020-08-18,
kl. 18.00–20.10

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Gun Andersson, sekreterare
Martin Kalén, fritidsstrateg
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

Justerade paragrafer

§ 25–30

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-08-

Sekreterare

Gun Andersson

Ordförande

Jörgen Sjöslätt (C)

Justerare

Fredrik Roström (S)

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

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget uppsatt av

Kommunhuset i Skurup

Gun Andersson
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Beslutande
Jörgen Sjöslätt (C)
Anders Kristiansen (SkuP)
Tommy Elofsson (M)
Lars Dekan (SD)
Ingrid Book (SD)
__________
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Fredrik Roström (S)
Lisen Hendeberg (V)
Håkan Hansson (M)
Conny Axtelius (S)
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KUB § 25

Godkännande av dagordning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 5, Näringslivspolicy,
flyttas fram till ärende 2.
__________

Justerandes signatur
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Näringslivspolicy
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Ärendet tas upp för beslut på sammanträdet i oktober 2020 då remisserna är
sammanställda,
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad redovisar utkast till näringslivspolicy.
Beslutsunderlag
Näringslivspolicy 20200803.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 §23:
Presidiet ges i uppdrag att till beredningens sammanträde den 18 augusti
arbeta fram förslag till näringslivsplan.
Ledamöter och ersättare kan maila in synpunkter till Henrik Lundblad.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-05-19 § 19;
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad presenterar utkast till Näringslivsplan
vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 111:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
turismplanen införlivas med näringslivsplanen samt att revideringen ska
vara klar under 2020.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11, § 3:
Kommunutvecklingsberedningen avger svar på återremissen i enlighet med
serviceförvaltningens redogörelse samt uttalar att vaksamhet ska råda i det
fortsatta arbetet så att turism/destinationsutveckling ges tillräckligt fokus.
Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 420:
Ärendet återemitteras för att inhämta synpunkter från näringslivsrådet samt
komplettera med konsekvensanalys där för- och nackdelar presenteras.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 50:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
turismplanen införlivas med näringslivsplanen samt att revideringen ska
vara klar under 2020 (Det innebär att någon revidering av näringslivsplanen
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inte kommer att göras under 2019).
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att ärendet tas upp för beslut på nästa sammanträde
i oktober 2020 då remisserna är sammanställda.
__________
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Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQpersoner
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Andra att-satsen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen (första
att-satsen anses vara utanför kommunutvecklingsberedningens
ansvarsområde och har därför inte behandlats).
Alternativförslag 1:
Motionen avslås.
Alternativförslag 2:
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) har i motion föreslagit följande:
- Att kommunen stärker stödet för HBTQ-personer som utsätts för
kränkning, hot eller våld.
- Att eventuellt kommunalt stöd dras in för ideella organisationer som inte
aktivt arbetar för likabehandling oavsett sexuell läggning.
Kanslienheten har avgett tjänsteskrivelse gällande den första att-satsen och
serviceförvaltningen gällande den andra att-satsen.
Beslutsunderlag
Motion.
Tjänsteskrivelse 2020-02-28.
Tjänsteskrivelse 2020-04-24.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att första att-satsen är utanför
kommunutvecklingsberedningens arbetsområde, därför ska den inte
behandlas här. Andra att-satsen anses besvarad med hänsyn till
tjänsteskrivelsen.
Anders Kristiansen (SKuP), Håkan Hansson (M) Ingrid Book (SD) och Lars
Dekan (SD) yrkar avslag till motionen.
Fredrik Roström (S) och Lisen Hendeberg (V) yrkar bifall till hela
motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
beredningen bifaller desamma.
__________
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Vision 2045
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens förslag vilket innebär att godkänna föreslagen
processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision 2045.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 354, beslutat att ge
kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision
2045 för Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i
uppdrag att återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet,
dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Planering Vision 2045.
Budget Vision 2045.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-05-05 § 18:
Följande utses till politisk arbetsgrupp för framtagande av Vision 2045:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande
Anders Kristiansen (SkuP)
Lars Dekan (SD)
Fredrik Roström (S)
Lisen Hendeberg (V)
Tommy Elofsson (M), adjungerad turism-/besöksnäringsfrågor
Arbetsgruppen ges i uppdrag att ta fram förslag på upplägg/process för
arbetet med Vision 2045, tidplan, budget m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11 § 2:
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på processbeskrivning med
modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m. Frågan gällande
tillsättande av politisk arbetsgrupp behandlas vid nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 354:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen i
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att återkomma med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
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Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 419:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att ge beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för
Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 51:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för Skurups
kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens förslag vilket innebär att godkänna föreslagen
processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision 2045.
__________

Justerandes signatur
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Bredbandspolicy för Skurups kommun
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Konsult Erland Holmquist redovisar arbetsgruppens (Anders Kristiansen,
Göran Leander, Lars Dekan) förslag till reviderad bredbandspolicy för
Skurups kommun. Aktuellt bredbandsläge i Sverige, regionen och
kommunen redovisas.
Policyn innehåller följande delar:
• Sammanfattning
• Bakgrund
– Syfte med policy
– Arbetsprocess
– Avgränsning
– Lagar som påverkar
– Stödmedel
– Aktuellt utbyggnadsläge
• Drivkrafter
• Målsättningar och mål
• Placering av resurser
• Aktiviteter att driva
• Resurser
Beslutsunderlag
Förslag till aktualiserad bredbandspolicy - Skurups kommun
Skurups kommun - Bredband - Policy - 2020-06-02
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 § 22:
Förslaget till bredbandspolicy skickas ut till beredningens ledamöter och
ersättare för vidare diskussion i respektive parti.
Beslut fattas vid nästa sammanträde.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Anders Kristiansen (SkuP) föreslår
kommunutvecklingsberedningen att besluta föreslå kommunfullmäktige att
bifalla arbetsgruppens förslag till aktualiserad bredbandspolicy för Skurups
kommun.
__________

Justerandes signatur
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Revidering av föreningsstöd
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Huvudförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förslag till nytt föreningsstöd med start 2021-01-01 med följande tillägg:
Lokal- och anläggningsstödets fördelningsprinciper (se lokal- och
anläggningsstöd, rubrik ”stöd”) gäller med start 2022-01-01, under 2021
gäller befintliga fördelningsprinciper.
Föreningsstödet ska följas upp och utvärderas ett år efter införandet
Alternativförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
Skurupspartiets förslag med kompletterande anteckningar.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen fördelar olika ekonomiska bidrag till kommunens
föreningar, förutom kontantstöd ges även stöd i form av subventioner av
lokalhyror, service i form av exempelvis råd vid föreningsbildande,
utbildning och nätverksbyggande.
För att främja ett brett fritidsutbud som tilltalar olika grupper och olika
behov kompletteras föreningarnas verksamhet med annan verksamhet som
också finansieras av kommunen. Exempel på detta är olika öppna
verksamheter, fritidsgårdar, kulturskola, biblioteken och kommunens
Biorama.
Föreningsstödet har inte varit föremål för någon övergripande revidering de
senaste fem åren och några av stöden/bidragen har inte reviderats på över 20
år. Samhället förändras vilket påverkar medborgarnas sätt att organisera sig
och sin verksamhet. Det har därför varit viktigt att göra denna revidering av
kommunens samtliga föreningsstöd. Syftet med förändringen är att få till en
modell som främjar en önskvärd utveckling av föreningsverksamheten och
som främjar en större rättvisa mellan olika föreningar. Föreningslivet har
generellt sett i Sverige allt svårare att nå åldersgruppen 13-20 år, medan det
i stor utsträckning når barn i åldern 7-10 år. Denna utveckling ser vi även i
Skurups kommun vilket gör att vi vill uppmuntra föreningar att arbeta med
att försöka behålla eller rekrytera målgruppen 13-20 år lite extra. Detta görs
i form av att de föreningar som bedriver aktiviteter för denna målgrupp
premieras lite extra i det lokala aktivitetsstödet.
Den stora förändringen med förslaget är att alla föreningar behandlas på
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liknande sätt, oavsett om det är en kultur-, pensionärs- eller idrottsförening,
uppfyller föreningen de krav som ställs så görs ingen skillnad på
föreningarna. Detta innebär konkret att exempelvis pensionärs- och
kulturföreningar kan söka det lokala aktivitetsstödet, likt idrottsföreningar
och scoutföreningar, för sina aktiviteter som föreningen genomför. Detta
görs via ett digitalt närvarosystem som kommunen tillhandahåller där
föreningarna vid varje aktivitet ska föra digitalt närvarokort.
Närvarosystemet kräver att föreningen ska uppge fullständigt personnummer
på de aktiva som deltar i föreningens aktivitet, detta för att säkerställa
korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade aktiviteter. I
nuvarande bestämmelser söker pensionärsföreningarna stödet till sociala
föreningar (detta stöd tas bort i förslaget) där stödet fördelas utifrån antalet
medlemmar som föreningen har.
I förslaget ska föreningarna, likt tidigare, skicka in sina årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse) till kommunen. Det som tillkommer i det nya förslaget
är att föreningar med ungdomsverksamhet även ska skicka in ett socialt
bokslut. Där kommer föreningarna att få svara på ett antal frågor via en
enklare blankett om:
Värdegrund – Hur föreningen arbetat med föreningens värdegrund under
året?
Lika rättigheter och möjligheter – Hur föreningen arbetat med
barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet, delaktighet och inflytande
Trygga/säkra verksamhetsmiljöer – Hur föreningen arbetat i dessa frågor
Drogförebyggande arbete – Hur föreningen bedrivit drogförebyggande
arbete under året.
Ledarförsörjning – Hur föreningen arbetat med ledarrekrytering, bibehålla
ledare och utveckla ledare.
Bredden och aktivitetsgraden hos kommunens ideella föreningar framgår
årligen av förvaltningens statistik. Men de viktigaste värdena som skapas i
föreningslivet är osynliga och kan därmed inte mätas i pengar. Med ett
socialt bokslut vill vi ge föreningarna ett verktyg för att synliggöra de
sociala värden som uppstår i verksamheterna. Vi hoppas att detta bidrar till
att föreningarna utvecklar sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - info om revideringen av föreningsstödet
Riktlinjer för kommunalt föreningsstöd, med bilagor samt remissvar
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Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 §24:
Förslaget till reviderat föreningsstöd skickas på remiss till partierna, med
svar senast den 6 juli.
Därefter tas förslaget upp för beslut i beredningen den 18 augusti.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att kommunutvecklingsberedningen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens förslag till nytt föreningsstöd
med start 2021-01-01 med följande tillägg:
Lokal- och anläggningsstödets fördelningsprinciper (se lokal- och
anläggningsstöd, rubrik ”stöd”) gäller med start 2022-01-01, under 2021
gäller befintliga fördelningsprinciper.
Jörgen Sjöslätt (C) föreslår i ett tilläggsyrkande att
kommunutvecklingsberedningen ska föreslå kommunfullmäktige att det nya
föreningsstödet ska följas upp och utvärderas ett år efter införandet.
Fredrik Roström (S) och Lisen Hendeberg (V) yrkar bifall till förslaget.
Ander Kristiansen (SkuP) yrkar att kommunutvecklingsberedningen ska
föreslå kommunfullmäktige bifalla Skurupspartiets förslag med
kompletterande anteckningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
beredningen bifaller desamma.
__________

Justerandes signatur

