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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2020-08-31, kl. 18.00–
22.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Karl Kårebrant, revisor

Paragrafer

§ 116–145, varav § 123 justerades omedelbart

Justerade paragrafer

§ 116–122 och 124–145

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-09-08 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Ingvar Wennersten (SD)

Andreas Oskarsson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-09

Datum då anslaget tas ned

2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Helena Samuelsson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven Strandberg (KV)
Babak Rahimi (V)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Bianka Mårtensson (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Ingemar Johansson (C)
Sven Rosengren (SkuP), delv tjg
Bengt Nilsson (S)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP) §§ 116-124
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) tjg ers
Andreas Oskarsson (M) tjg ers
Sven Rosengren (SkuP)tjg ers §§ 125-145
Yvonne K Nilsson (S), tjg ers
Fredrik Roström (S), tjg ers
Richard Bergendahl (MP), tjg ers
Anders Bengtsson (L), tjg ers
Ingrid Book (SD), tjg ers
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44
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KF § 116

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Andreas Oskarsson (M) och Ingvar Wennersten (SD) utses till att justera
protokollet.
Lena Axelsson (S) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-31

KF § 117

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2020.44
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 118

Dnr KS 2020.48

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen
- Vision 2045, delrapport med processbeskrivning, ekonomi m m är på väg
till kommunfullmäktige.
- Bredbandspolicy är på väg till kommunfullmäktige.
- Reviderat föreningsstöd är på väg till kommunfullmäktige.
- Näringslivspolicy behandlas i oktober.
Kommunstyrelsen
- Sammanträder 1 september.
- Kommunens inköp av svenska animaliska matvaror har ökat med 11 %
sedan 2018.
- Kommunstyrelsens ordförande har deltagit vid första spadtaget vid
byggnationen på Rydsgårdsängar.
Individ- och omsorgsberedningen
- Sammanträder den 14 september.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Ordföranden Nicklas Olsson (M) meddelar att översiktsplanen kommer att
tas upp för behandling under hösten.
Skol- och utbildningsberedningen
- Beredningen har behandlat e-förslag gällande kulturskola och resursskola.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Gruppledarna uppmanas att kontakta sina medlemmar och uppmana dessa
att läsa sin skurupsmail minst en gång per vecka.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 119

Dnr KS 2020.48

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om revisionens svar på
kommunstyrelsens svar gällande granskning av färdtjänsten.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 120

Dnr KS 2020.359

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Redovisning partistöd 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat att godkänna
redovisningarna av partistöd 2019 från Liberalerna, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Skurupspartiet, Kommunens Väl, Socialdemokraterna
och Centerpartiet
Beslutsunderlag
Redovisning av partistöd 2019 från Liberalerna, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Skurupspartiet, Kommunens Väl, Socialdemokraterna
och Centerpartiet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 121

Dnr KS 2020.424

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Besparingar med anledningar av prognostiserat
underskott 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anhörigbidrag avslutas succesivt genom att
inga nya personer blir beviljade bidrag.
Reservation
Ledamöterna från Kommunens Väl, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) avger protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Individ- och omsorgsförvaltningen gjorde en anmälan 2020-01-13 till
kommunstyrelsen om ett prognostiserat underskott för 2020 om 4 000 tkr.
Vid budgetarbetet inför 2020 fanns inget utrymme att utöka budgetramen till
hemtjänstverksamheten för att kunna verkställa beviljade beslut.
Beviljade hemtjänsttimmar för 2019 var i genomsnitt 700 timmar fler per
månad i förhållande till 2018. Denna ökning motsvarar en kostnad per år
motsvarande 3 800 tkr. Redan 2018 redovisade hemtjänsten ökade kostnader
på grund av ökade behov. Hemtjänsten tilldelades ingen utökad ram i budget
2020.
Vid översyn av förvaltningens samtliga ramar bedöms från förvaltningen,
utifrån nu kända faktorer att det inte är möjligt att täcka det förväntade
underskottet fullt ut inom tilldelad budget.
Förvaltningen håller på att genomföra beslutat besparingsprogram som i
2020 års budget ska generara besparingar motsvarande närmare 10 miljoner
kronor. Några av besparingsåtgärderna har fördröjd effekt. Vidare
analysarbete har genomförts i början av året för att finna ytterligare förslag
till besparingar.
Anhörigbidrag
Personer som är beviljade anhörigbidrag ska om behov föreligger få förlängt
anhörigbidrag medan inga nya ansökningar ska beviljas. Besparing när
samtliga anhörigbidrag är avslutade ca 300 tkr/år. Besparing för 2020
beräknas till 0 kr, för 2021: 150 tkr

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 121

Dnr KS 2020.424

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Alternativ 1, Avgift matdistribution samt efterrätt i ordinärt och
särskilt boende
Förslag att ta bort hemkörningsavgift till förmån för att höja portionspriset
från 61 kr/portion till 68 kr/portion. Hemkörningsavgiften motsvarar idag ca
7 kr/portion. Idag kostar matdistribution 61 kr/portion med efterrätt och 57
kr/portion utan efterrätt. Denna förändring föreslås börja gälla från och med
1:e juli och generar då halvårseffekt på 225 tkr.
Alternativ 2, Avgift matdistribution
Ta bort hemkörningsavgift till förmån för att höja portionspriset till 72
kr/portion med efterrätt och 66 kr/portion utan efterrätt som idag kostar:
matdistribution 61 kr/portion med efterrätt och 57 kr/portion utan efterrätt.
Hemkörningsavgiften motsvarar idag ca 7 kr/portion. Intäktsökningen
motsvarar 300 tkr/år. Denna förändring föreslås börja gälla från 1 juli
2020 och generar då halvårseffekt på 150 tkr (300 tkr helår).
Hyreshöjning boende
Hyreshöjning enligt förhandling med hyresgästförening. Intäktsökning
motsvarande 145 tkr/från april till dec och för 2021: 190 tkr.
Avgifter
Generell översyn av avgiftskatalogen kommer generera intäktsökning från
och med 2021 gällande:
Införande av installationsavgift för trygghetslarm 300 kr
Höja priset för slutstädning från 1500 kr till 1700 kr
Höja omkostnadsavgift från 83 kr till 120 kr
Intäktsökningen motsvarande 80 tkr/år från och med 2021.
Dessa förslag till justeringar förs in som förslag till förändringar i
kommunens avgiftskatalog som sedan beaktas i budgetarbetet inför 2021.
2020: 0 kr
2021: 80 tkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 188:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anhörigbidrag avslutas succesivt genom att
inga nya personer blir beviljade bidrag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Inför behandlingen i kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras med en
Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2020.424

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

konsekvensbeskrivning av vilken det framgår de ekonomiska
konsekvenserna samt övriga effekter av att anhörigbidraget avslutas.
Individ- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktlinje
avseende högsta godtagbara skälig boendekostnad, vilken indexregleras
årligen.
Kommunstyrelsen beslutar om generell återhållsamhet för samtliga
förvaltningar så att alla bidrar för att vi på helheten ska nå ett nollresultat.
Socialnämndsutskottet 2020-05-20, § 34:
Kommunstyrelsen föreslås besluta om åtgärder för att minska individ- och
omsorgsförvaltningens förväntade underskott enligt följande:
* att upprätta riktlinje avseende högsta godtagbara skälig boendekostnad
som indexregleras årligen.
* att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta om ytterligare åtgärder för att
nå budget i balans då ytterligare åtgärder inte är adekvata att vidta inom
individ- och omsorgsförvaltningen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om åtgärder för att minska individoch omsorgsförvaltningens förväntade underskott enligt följande:
* att anhörigbidrag avslutas succesivt genom att inga nya personer blir
beviljade bidrag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) och Lena Axelsson (S) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag framfört
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 16 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 121

Dnr KS 2020.424

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
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Ägardirektiv till Skurup Kommunala AB om
Mariaskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för klargörande av
hur mediaförsörjningen av paviljongerna ska lösas.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tidigare beslutat att Mariaskolan tas ur drift då lokalerna
är i dåligt skick. Byggnaderna ligger på en attraktiv och central fastighet i
Skurups centrum som lämpar sig för ett flertal ändamål. Tills vidare
tillgodoses Mariaskolans elevers lokalbehov av Rutgerskolan på begäran av
skolförvaltningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium, daterad 2020-06-09.
Statusbedömning Mariaskolan, rev. 2020-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att kommunfullmäktige, via moderbolaget, lämnar ägardirektiv till Skurup
Kommunala AB, enligt följande:
Skurup Kommunala AB skall omgående utföra rivning av Mariaskolan,
exklusive externt placerade moduler. Hyresdebitering för ytor som omfattas
av rivningsbeslutet upphör från det datum detta beslut justerats av
kommunfullmäktige. Åtgärder vidtas för att säkerställa
kommunövergripande ändamålsenligt nyttjande av markytan framöver i den
mån sådant behov, efter dialog med Skurups kommun, kan konstateras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Bengtsson (L), Jörgen Lidfeldt (SD) och Magnus Alm (S) yrkar att
ärendet återremitteras för att lösa mediaförsörjningen till paviljongerna.
Babak Rahimi (V) yrkar att ärendet återremitteras för klargörande av vad
den aktuella marken ska användas till i framtiden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
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avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
12 ja-röster och 27 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Marcus Willman, koncernchef.
Skurup Kommunala AB, Magnus Johnsson VD.
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Markanvisning Västeräng
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om
försäljning av samtliga kvarter inom Västeräng etapp 1, till riktpriserna
600 kr/kvm tomtmark för enbostadsbebyggelse och förskola
1000 kr/kvm BTA för flerbostadsbebyggelse och särskilt boende.
Beslutet gäller i ett år från det att det justerats.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Inom utbyggnadsområdet Västeräng etapp 1 är marken nu föremål för
tilldelning till exploatörer. Inom etappen finns mark för särskilt boende och
förskola, bostadsprojekt i form av friliggande, radhus och flerbostadshus.
Dessutom finns 22 st villatomter som ska tilldelas via Skurups kommunala
tomtkö. Kvartersindelningen illusteras i bilaga.
En värdering av marken har genomförts. Den utvisar ett indikativt markpris
på 600 kr/kvm för villatomter, och i övrigt 700-1000 kr/kvm BTA.
Pågående dialoger med intressenter utgår från dessa prisnivåer och
avtalsförslag är under process i olika skeden.
Markanvisningsavtal har tecknats för förskoletomten till 600 kr/kvm.
Villkoren för fastighetsöverlåtelsen för särskilt boende ingår i
förfrågningsunderlaget i socialnämndsutskottets upphandling, till 1000
kr/kvm BTA. Skillnaden motiveras av relationen tomtyta – byggnadsyta i
respektive projekt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26
Väderringsutlåtande, daterad 2018-09-27
Kvartersindelning
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 192:
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att bemyndiga
kommunstyrelsen att besluta om försäljning av samtliga kvarter inom
Västeräng etapp 1, till riktpriserna
600 kr/kvm tomtmark för enbostadsbebyggelse och förskola
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1000 kr/kvm BTA för flerbostadsbebyggelse och särskilt boende.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Magnus Alm (S), Niklas Olsson (M) och Jörgen
Lidfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Alm (S) yrkar med instämmande av Johan Bolinder (M), Niklas
Olsson (M) och Jörgen Lidfeldt (SD) att följande tillägg görs:
Beslutet gäller i ett år från att det justerats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen

Justerandes signatur
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Antagande av detaljplan för del av fastigheten Örsjö
1:51
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten
Örsjö 1:51 i Rydsgård, Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Hallenborgskolan i Rydsgård uppfördes 1960 och är inte anpassad till
dagens behov, vare sig ekonomiskt eller praktiskt. Skolan behöver renoveras
och det krävs omfattande anpassningar för att möta dagens och
morgondagens behov av ekonomiskt hållbara skolenheter och pedagogik.
Trots en omfattande renovering och anpassningar skulle Hallenborgskolan
inte bli fullt ändamålsenlig. Med detta som bakgrund beslutade
Kommunfullmäktige 2019-06-17 att en ny skola ska uppföras i Rydsgård.
Planområdet för detaljplanen omfattar cirka 1,8 hektar och ligger i den
västra delen av Rydsgård i direkt anslutning till Rydsgårds Arena och
idrottsplats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en
skola inom del av fastigheten Örsjö 1:51. Detaljplanen omfattar
kvartersmark med användningen skola. Tillfart till skolan sker via
Västergatan. Befintlig parkering vid Rydsgårds Arena ska samutnyttjas.
Ett förslag till detaljplan var ute på samråd 11 december 2019 – 10 januari
2020. Mindre korrigeringar gjordes i förslaget och en miljöteknisk utredning
gjordes inför granskningsskedet.
Samhällsbyggnadsberedningen tog 2020-04-15 beslutet att skicka ut
planförslaget på allmän granskning. Sedan granskningen har också en
arkeologisk förundersökning genomförts för området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, antagande, daterad 2020-05-26
Plankarta, Örsjö 1:51, antagandehandling
Planbeskrivning, Örsjö 1:51, antagandehandling
Samrådsredogörelse, Örsjö 1:51
Granskningsutlåtande, Örsjö 1:51
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 195:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslå kommunfullmäktige att anta
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detaljplanen för del av fastigheten Örsjö 1:51 i Rydsgård, Skurups
kommun.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-06-09, § 38:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av fastigheten Örsjö 1:51 i Rydsgård, Skurups
kommun.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-12-10, § 93:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
del av fastigheten Örsjö 1:51 på samråd.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-04-15, § 22:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att förslag till detaljplan för del av
fastigheten Örsjö 1:51 skickas ut på granskning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Jörgen Lidfeldt (SD), Kristina
Wieslander (V), Kent Olsson (SkuP), Jörgen Sjöslätt (C), Kent Johansson
(S), Jimmy Nilsson (SD), Magnus Alm (S), Sven Åke Strandberg (KV) och
Kerstin Peterson-Brodda (L) 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.
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Antagande av detaljplan för fastigheten Skurup 45:52
m.fl
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Skurup
45:52 m.fl. i Skurup.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Skurup 45:52 m.fl. 2017-10-03.
Ett förslag till detaljplan skickades på samråd 2018-01-31 vilken omfattade
en förskola på Östergårds fotbollsplan och en del av Solgårdsparken samt
bostäder mellan fotbollsplanen och Östergatan.
Inför granskningsskedet reviderades planhandlingarna eftersom en förskola
istället möjliggjordes på Västeräng etapp 1. Förslaget till detaljplan kom
istället till att omfatta endast en del av fastigheten Skurup 45:52, den södra
delen av tidigare planområde, där bostadsbebyggelse föreslås.
Samhällsbyggnadsberedningen tog 2020-03-24 beslut om att skicka ut
förslaget till detaljplan på allmän granskning.
Efter granskningsskedet har endast redaktionella ändringar gjorts och
Serviceförvaltningen föreslår nu att detaljplanen för del av fastigheten
Skurup 45:52 antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, antagande, daterad 2020-05-26.
Plankarta, Skurup 45:52, antagandehandling.
Planbeskrivning, Skurup 45:52, antagandehandling.
Samrådsredogörelse, Skurup 45:52.
Granskningsutlåtande, Skurup 45:52.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 196:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplan för fastigheten Skurup 45:52 m.fl. i Skurup.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-06-09, § 39:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till detaljplan för fastigheten Skurup 45:52 m.fl. i Skurup.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2017-08-22, § 98: Förslaget till detaljplan
remitteras till kommunstyrelsen för planbesked.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19, § 101: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja planbesked för
fastigheten Skurup 45:52 m.fl. i Skurup.
Kommunstyrelsen 2017-10-03, § 267: Kommunstyrelsen beslutar om
planbesked för fastigheten Skurup 45:52 samt att avgift ska tas ut.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-10-17, § 117: Förslag till detaljplan
för Skurup 45:52 (förskola Östergård) skickas ut på samråd. En skuggstudie
görs och en exploateringsgrad införs på plankartan
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-03-24, § 22:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att förslag till detaljplan för
fastigheten Skurup 45:52 m.fl. i Skurup skickas ut på granskning.
Detaljplanens f-bestämmelse ändras till ”Ny bebyggelse skall utföras med
fasad av stenmaterial, tegel eller puts. Inslag av andra material, maximalt 40
% av den totala fasadytan, kan godtas. Komplementbyggnader för uppföras
med träfasad”.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M), Jörgen Sjöslätt (C) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar
bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Babak Rahimi (V) yrkar att ärendet återremitteras för inhämtande av
synpunkter från Sydvatten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Julia Andersson Thysell, planarkitekt.
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Nulägesbeskrivning och framtida behov för ridsporten
inom Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas, i
övrigt läggs utredningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Då förutsättningarna har förändrats gentemot när ridutredningen
genomfördes, exempelvis bedriver Sandåkra Ridklubb idag ingen ridskola,
föreslår förvaltningen att ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas och i
övrigt läggs utredningen till handlingarna.
Kommunutvecklingsberedningen arbetar med att revidera föreningsstöden
och ridföreningarna kommer i förslaget att få möjlighet, likt övriga
föreningar, att söka lokal- och anläggningsstöd under förutsättning att
kommunfullmäktige antar förslaget till nytt föreningsstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22.
Utredning, daterad 2019-01-23.
Bilaga 1 Rapport om ridföreningar 2018.
Bilaga 2 Hästgårdar i Skurup.
Bilaga 3 Minnesanteckningar.
Bilaga 4 Behovsanalys - Föreningar.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 197:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas, i övrigt läggs utredningen till
handlingarna.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-05-05, § 17:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas, i övrigt läggs utredningen till
handlingarna.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-04-02 § 25:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
* ridbanorna vid Örsjö Boställe avvecklas
* kommunen ställer sig positiv till att ge ridföreningarna ett särskilt
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lokalbidrag för ett gemensamt ridhus som innefattar ridskoleverksamhet och
som kan nyttjas av kommunens föreningar.
Kommunutvecklingsberedningen har gjort en redaktionell ändring, ordet
anläggningsbidrag har utgått och ersatts med lokalbidrag
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 16:
Återremittera ärendet till förvaltningen för redovisning av jämförbara
anläggnings- och föreningsstöd.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-02-05:
Återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka hur
ridskoleverksamheterna i Sjöbo kommun fungerar samt att avvakta beslutet
angående föreningsstödet.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-12-11 §81:
Tackar för informationen.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 378:
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att
fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och eventuell
ridsportanläggning i Skurups kommun. Utredningen ska även omfatta
ridbanorna i Örsjö. Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11. För
finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 306:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 220: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-06-12, § 49: Kommunfullmäktige
ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida
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behovet för ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 37: Kultur- och
fritidsberedningen väcker ett ärende om att fortsätta arbeta kring framtida
behov för ridsporten inom Skurups kommun.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 14: Tackar för
presentationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, tf Kultur- och fritidschef.
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Svar på medborgarförslag om förbud mot
långtidsboende i icke permanent boende på icke
anvisad plats - återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren menar att kommunen bör förbjuda långtidsboende i icke
permanenta bostäder på icke anvisad plats. Personerna lever i ett
skuggsamhälle utan förpliktelser. De temporära boenden står uppställda på
mark där markägaren inte bryr sig eller vet om att de befinner sig där men
de påverkar andra människor som bor i närområdet.
Sammanfattningsvis går det inte att finna stöd i lag eller förordning som
medför att en kommun kan förbjuda uppställning eller bosättning på ickeanvisad plats på privatägda fastigheter. Olika typer av möjliga sanktioner är
redan reglerat i befintliga lagar, problemen uppstår när en fastighetsägare
inte agerar i frågan utan låter en bosättning fortgå. Gällande offentlig mark
måste detta adresseras i de lokala ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-06.
Tjänsteskrivelse juridisk utredning, daterad 2020-05-05.
Medborgarförslag daterat 2019-02-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 190:
Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Svar på förslag från Alléskolan om tak över badet i
Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från Alléskolan om att bygga tak över badet i Skurup.
Bad tillhör de mest uppskattade fritidsaktiviteterna bland alla åldrar, i
fritidsvaneundersökningar brukar bad ligga i topp, särskilt bland kvinnor.[1]
Badanläggningar är dyra investeringar och dyra att förvalta.
Fastighetsdriften är dyr men även underhållet av en badanläggning kostar
mycket varje år.
Förvaltningen har varit i kontakt med Sjöbo och Tomelilla kommun
gällande deras satsningar på badanläggningar. Sjöbo kommun byggde för
något år sedan en helt ny badanläggning som innehåller tre olika bassänger i
anläggningen: en 25-metersbassäng med tio banor, en barnbassäng och en så
kallad multibassäng med höj- och sänkbar botten. Den totala kostnaden för
anläggningen blev cirka 152 miljoner kronor och driftkostnaderna beräknas
till cirka 13,5 miljoner kronor. Tomelilla kommun byggde ut och renoverade
sin befintliga badanläggning till en kostnad om cirka 72 miljoner kronor, där
var driftkostnaderna år 2016 7 miljoner kronor (räknat på 10 månader) samt
intäkter på 946 000 kronor (räknat på 10 månader).
Ser vi på kommunens egna Friluftsbad som är öppet under 3 månader så
skattefinansierades denna verksamhet om 1,127 miljoner kronor under 2018.
Ett bad är en ovanlig byggnad där det krävs fackkunskap och erfarenhet för
att kunna projektera, bygga och förvalta. Detta innebär att en konsult bör
kontrakteras för att dels kontrollera nuvarande skick på kommunens
Friluftsbad (om det nu ska anläggas där) genom en statusbesiktning, vidare
bör konsulten beräkna kostnaden för att anlägga en badanläggning samt
driftkostnader för en sådan anläggning. Konsultkostnaderna uppskattas till
200 000 kronor[2].
[1] Badhus – Strategiska frågor och svar, SKL 2014
[2] Förvaltningen har varit i kontakt med en konsult som gjort liknande
arbeta i en närliggande kommun.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16.
Förslag, 2017-04-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 189:
Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Barn- och ungdomsfullmäktige, 2017-05-29, § 13: Förslaget remitteras till
kultur- och fritidsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om utökad
information om bostadstillägg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
Att Skurups kommun i alla sina informationskanaler, tex hemsidan,
tidningen Inblick, utskick tex på Kristallen och alla andra tänkbara ställen
regelbundet sprider information om rättigheten till bostadstillägg.
Att informationen ovan förses med ett telefonnummer hos kommunen där
informationssökande kan komma i kontakt med en person som kan hjälpa
till med information och eventuellt en ansökan om bostadstillägg.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om utökad information om
bostadstillägg.
Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg i dag, omkring 170 000
personer är berättigade till bostadstillägg - utan att veta om det. Den
enskilde måste själv ansöka, vissa känner inte till det, andra klarar av olika
skäl inte att fylla i alla uppgifter korrekt eller ta fram de underlag som
begärs.
Av motionen föreslås:
Att Skurups kommun i alla sina informationskanaler, tex hemsidan,
tidningen Inblick, utskick tex på Kristallen och alla andra tänkbara ställen
regelbundet sprider information om rättigheten till bostadstillägg.
Att informationen ovan förses med ett telefonnummer hos kommunen där
informationssökande kan komma i kontakt med en person som kan hjälpa
till med information och eventuellt en ansökan om bostadstillägg.
Skurups kommun har sedan 2015 en äldrelots dit enskilda, anhöriga,
närstående eller företrädare kan vända sig för att få information, råd och stöd
i äldrefrågor. Äldrelotsen informerar med jämna mellanrum om vägledning
och stöd i frågor för seniorer i Inblick. Äldrelotsen finns i kommunhuset och
hjälper till med att informera och svara på frågor om kommunens
äldreomsorg, ge vägledning till äldre, anhöriga, närstående och företrädare,
vägleda till rätt myndighet och verksamhet samt i vissa fallförmedla kontakt,
vara till hjälp med att ta emot och vid behov skriva ned ”lämnade”
synpunkter, hjälp till att hitta rätt blanketter samt stödja i ifyllandet, svara på
frågor om enskild kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten,
göra en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.
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På Skurups kommuns hemsida finns information samt hänvisning till både
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
Avgiftshandläggare och biståndshandläggare vid individ- och
omsorgsförvaltningen informerar och uppmuntrar enskilda, anhöriga,
närstående och legala företrädare om att söka bostadstillägg.
Individ- och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare uppdaterar årligen
inkomst- och bostadsförfrågan för enskilda som erhåller någon form av
beviljad insats enligt Socialtjänstlagen. Vid detta tillfälle informeras den
enskilde om dennes möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Att ansöka om
bostadstillägg är frivilligt och juridisk praxis visar på att kommun inte har
rätt att beräkna generellt belopp att motsvara bostadstillägg, om detta ej
sökts.
Dagverksamheten Kristallen genomför regelbundet informationsträffar kring
olika aktuella frågor för målgruppen. Hushållsekonomisk information har
givits i samarbete med Skurups Sparbank.
Trygghetsboendena i kommunen har möjlighet att bjuda in hyresgästerna till
olika tematräffar, t ex hushållsekonomisk information.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21
Motion daterad 2020-01-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 191:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Socialnämndsutskottet 2020-05-20, § 38:
Socialnämndsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad.
Alternativförslag
Motionen bifalles.

Justerandes signatur

30 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 129

Dnr KS 2020.195

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), sven Åke Strandberg (KV), Jessica Möller (S),
Richard Bergendahl (MP), Magnus Book (SD) och Helena Samuelsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag.
Åsa Ekblad (M), Solbritt Lundgren (C) och Bianka Mårtensson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens huvudförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens huvudförslag.
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,
14 ja-röster och 27 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller således
alternativförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Ingvar Wennersten (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Magdalena Hellström, kommunikationschef.
Ola Bentzén, vård- och omsorgschef.

Justerandes signatur

31 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 130

Dnr KS 2019.720

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla
Lidfeldt (SD) om att se över innehållsförteckningen i
våra livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats (Att
Skurups kommun skall se över våra livsmedelsprodukter och försöka att
byta ut de som innehåller palmolja i den mån det går) och att
anse motionens andra att-sats besvarad.
Sammanfattning av ärendet
En motion med följande förslag har inkommit:
Att Skurups kommun skall se över våra livsmedelsprodukter och försöka att
byta ut de som innehåller palmolja i den mån det går.
Att se över vilka tvål, schampo och andra hygienartiklar vi använder i
kommunen för att undvika att använda produkter med palmolja
Serviceförvaltningen har genomlyst alla livsmedel, kemikalier och
rengöringsmedel samt medel för handhygien som är upphandlade.
Serviceförvaltningen menar att de produkter som kan bytas ut till ett
palmoljefritt alternativ utan att det medför en merkostnad ska upphandlas
utan att vi går ifrån målen i Plan för mat och måltider angående inköp av
svenska och närproducerade produkter. De produkter som inte kan ersättas
och som fortfarande behöver användas i verksamheterna ska fortsätta att
köpas in.
Vid ny livsmedels- och kemikalieupphandling kan kravet utökas ytterligare,
produkterna ska vara palmoljefria alternativt vara certifierad i de produkter
där palmolja behövs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19.
Utredning, daterad 201908 - 201912.
Motion daterad 2019-04-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 198:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att motionens
första att-sats skall bifallas och att motionens andra att-sats skall anses vara

Justerandes signatur

32 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 130

Dnr KS 2019.720

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

besvarad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-05-12, § 32:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att motionens
första att-sats skall bifallas och att motionens andra att-sats skall anses vara
besvarad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-25, § 15:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.
Sekreteraren får i uppdrag att tillse att hela rader i listan går att läsa ut.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 51:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till
serviceförvaltningen, måltidsservice.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 207: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Anna-Lena Svensson, måltidschef.

Justerandes signatur

33 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 131

Dnr KS 2020.854

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
ranking av kommunens miljöpolitik
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om ranking av kommunens miljöpolitik.
Samhällsbyggnadsberedningens ordförande Nicklas Olsson (M) har avgett
skriftligt svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 106:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande och besvaras vid nästa
sammanträde.
__________

Justerandes signatur

34 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 132

Dnr KS 2020.667

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på interpellation från Gertrud Ekman (S) till
individ- och omsorgsberedningens ordförande om
kontinuitet inom hemtjänst och äldreomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande vid dagens
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Gertrud Ekman (S) till ordföranden i individ- och
omsorgsberedningen angående kontinuitet inom hemtjänst och äldreomsorg.
Föreligger svar på interpellationen från individ- och omsorgsberedningens
ordförande Kristina Andersson (M).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 107:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till individ- och
omsorgsberedningens ordförande och besvaras vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

35 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 133

Dnr KS 2020.940

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
bräddning av avloppsvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om bräddning av avloppsvatten.
Samhällsbyggnadsberedningens ordförande Nicklas Olsson (M) har avgett
skriftligt svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 108:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande och besvaras vid nästa
sammanträde.
KFPB 2020-06-09 § 31:
Presidiet föreslår kommunfullmäktige att interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde. Interpellationen gällande återbruk av
rivningsmaterial riktas till kommunstyrelsens ordförande.
__________

Justerandes signatur

36 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 134

Dnr KS 2020.941

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
kommunstyrelsens ordförande om återbruk av material
i samband med kommunala rivningsprojekt
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till kommunstyrelsens ordförande om
återbruk av material i samband med kommunala rivningsprojekt.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har avgett svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 109:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, riktas till
kommunstyrelsens ordförande samt besvaras vid nästa sammanträde.
KFPB 2020-06-09 § 31:
Presidiet föreslår kommunfullmäktige att interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde. Interpellationen gällande återbruk av
rivningsmaterial riktas till kommunstyrelsens ordförande.
__________

Justerandes signatur

37 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 135

Dnr KS 2020.1006

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande om skolresultat
våren 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande om skolresultat våren 2020.
Skol- och utbildningsutskottets ordförande Åsa Ekblad (M) har avgett svar
på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 114:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till skol- och
utbildningsutskottets ordförande och besvaras vid nästa sammanträde. I
övrigt läggs ärendet till handlingarna.
__________

Justerandes signatur

38 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 136

Dnr KS 2020.955

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Svar på fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
föredragning om narkotikasituationen i Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fråga Ingvar Wennersten (SD) till kommunfullmäktiges ordförande om
föredragning gällande narkotikasituationen i Skurups kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) besvarar frågan.
Kommunfullmäktige har under 2020 haft en hög ärendebalans och med
inställda sammanträden på grund av pågående pandemi. Eventuellt kan det
arrangeras en work-shop kring ämnet längre fram.
Beslutsunderlag
Fråga.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 114, fråga om narkotikasituationen.

__________

Justerandes signatur

39 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 137

Dnr KS 2019.701

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Individ- och omsorgsförvaltningen rapporterar enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej
verkställda beslut 2019, 3:e kvartalet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska läggas till handlingarna
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

40 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 138

Dnr KS 2020.563

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Individ- och omsorgsförvaltningens rapporterar enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej
verkställda beslut 2020, 1:a och 2:a kvartalet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska läggas till handlingarna
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

41 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 139

Dnr KS 2020.764

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning gäller den tidigare § 13 om
medborgarförslag under en övergångsperiod. I enlighet med den överlämnas
redovisning över medborgarförslag vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då medborgarförslaget inkommit till
kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet har registerat men inte är remitterat.
Till möte – XX – anger att ärendet är anmält till dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Återremitterat – XX – anger att och till vem ärendet återremitterats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 36.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07.
Förteckning per 2020-08-05.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 139

Dnr KS 2020.764

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare.

Justerandes signatur

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

43 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 140

Dnr KS 2020.765

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Redovisning av ej färdigberedda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 18 överlämnas
redovisning över motioner vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då motionen inkommit till kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet registerat och ska överlämnas till
kommunfullmäktige för remittering.
Till möte – XX anger att ärendet är anmält på dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 37.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07.
Förteckning per 2020-08-05.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare.

Justerandes signatur

44 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 141

Dnr KS 2020.766

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Redovisning av e-förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 framgår följande:
”Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lägga ett så kallat eförslag.
E-förslagen publiceras på kommunens hemsida där kommunmedborgare kan
rösta för förslaget. Förslag med 50 eller fler positiva röster ska behandlas av
den nämnd eller beredning som frågan berör. Ett inlämnat
förslag ska ligga öppet i 90 dagar, oavsett om det når röstgränsen tidigare.
Om förslaget får färre än 50 positiva röster sker ingen politisk behandling.”
Rösta på ett e-förslag görs genom att underteckna förslaget som publicerats
på kommunens hemsida.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 överlämnas
redovisning av inkomna e-förslag till kommunfullmäktige två gånger per år.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Aktuell status - anger var ärendet befinner sig just nu i ärendeprocessen.
Registeringsdatum – datum då e-förslaget inkommit till kommunen.
Slutdatum för underskrifter – datum då e-förslaget legat ute i 90 dagar.
Antal underskrifter – anger hur många underskrifter ett e-förslag fått när
slutdatum för underskrifter passerats.
Ansvarig beredande instans – vilken beredning/nämnd bereder ärendet
Anmärkning – Ev förklarande text för förståelsen av ärendets gång.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet har registerat men inte är remitterat.
Till möte – XX – anger att ärendet är anmält till dagordningen till det
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 141

Dnr KS 2020.766

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Återremitterat – XX – anger att och till vem ärendet återremitterats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 38.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07.
Förteckning per 2020-08-05.
Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare

Justerandes signatur

46 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 142

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Val av ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Göran Larsson (MP) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ersättare i kommunstyrelsen efter
Maria Ivansson (MP).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Göran Larsson (MP) ska utses till
ersättare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

47 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 143

Dnr KS 2020.57

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19 §42:
Presidieberedningen beslutar remittera enligt följande:
Motion om kiosken i Mossby, KS 2020.1128, remitteras till kommunstyrelsen.
E-förslag om utomhus-friidrottsanläggning och fotbollsplan KS 2020.717 remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
E-förslag om att låta Lilla kuben stanna i sina lokaler på gummifabriken KS
2020.595 - remitteras till kommunstyrelsen.
__________

Justerandes signatur

48 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 144

Dnr KS 2020.1130

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om arrendeavtalet för
kiosken i Mossby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
arrendeavtalet för kiosken i Mossby.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

49 (49)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 145

Dnr KS 2020.1193

Kommunfullmäktige

2020-08-31

Diarienummer

KS 2020.44

Interpellation från Lena Axelsson (S) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande om
kustutvecklingsplanen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lena Axelsson (S) till kommunutvecklingsberedningens
ordförande om kustutvecklingsplanen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

