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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2020-09-28, kl. 18.00–
22.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 146–164

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-10-06 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Kent Johansson (S)

Andreas Oskarsson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-06

Datum då anslaget tas ned

2020-10-28

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)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Helena Samuelsson (S)
Sven Strandberg (KV)
Babak Rahimi (V)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jeanette Bohman (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Sven Rosengren (SkuP), delvis tjg
Yvonne K Nilsson (S)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Bianka Mårtensson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP), §§ 146-153
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Andreas Oskarsson (M), tjg ers
Tommy Elofsson (M), tjg ers
Sven Rosengren (SkuP),tjg ers§§ 154-164
Conny Axtelius (S), tjg ers
Pär Moberg (V), tjg ers
Richard Bergendahl (MP), tjg ers
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Sida
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till föreningar som vill anställa personer med funktionsvariation............................................ 26
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Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

KF § 146

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Andreas Oskarsson (M) och Kent Johansson (S) utses att justera protokollet.
Monica Svensson (SD) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

KF § 147

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2020.45
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 148

Dnr KS 2020.48

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- RÅSK-möte på Svaneholms slott.
- Deltagit i möte med Företagarna i Ystad gällande bland annat utbyggnad
av E65.
- Referensgruppsmöte nya skolan i Rydsgård, utvärdering pågår.
- Styrelsemöte med Sydvatten, framtida anslutningen.
- Budgetarbetet - extra kommunstyrelsesammanträde 16 oktober.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Detaljplan Delfinen 6, upphävande
- Detaljplan Västeräng, etapp 2, för granskning
Individ- och omsorgsberedningen
- Information reformpaketet.
- Bildat arbetsgrupp för utredning av långsiktig planering inom
äldreomsorgen.
- Narkotikasituationen oroväckande.
Kommunutvecklingsberedningen
- Näringslivspolicy, avvaktar remissyttrande från Näringslivsrådet vilket kan
medföra försening i antagandet.
- E-förslag gällande naturstig behandlas vis nästa sammanträde.
- Motion om konst i gångtunnlar behandlas vid nästa sammanträde.
- Sammanslagning av kultur-, fritids, och biblioteksplan behandlas vid nästa
sammanträde.
- Revidering av kommunikationspolicy behandlas vid nästa sammanträde.

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 149

Dnr KS 2020.48

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant redovisar granskningsresultat av
Skurupshem AB:s kösystem. Svar ska ges till revisionen senast den 4
december 2020.
Vidare redovisas sammanställning för synliggörande av revisionens arbete.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 150

Dnr KS 2020.359

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Redovisning partistöd 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning har granskat redovisning av
partistöd 2019 för Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt godkänt desamma.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, §41
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-09-17, §47
Redovisning partistöd 2019 vänsterpartiet
Redovisning partistöd 2019 miljöpartiet
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 151

Dnr KS 2020.900

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Nils
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsberättelse, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2019
för Samordningsförbundet Nils..
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31.
Årsberättelse 2019.
Revisionsberättelse 2019.
Revisionsrapport 2019.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 232:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Nils

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 152

Dnr KS 2020.1160

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Policy för modersmålsundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Policy för modersmålsundervisning antas i enlighet med skol-och
utbildningsberedningens huvudförslag.
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.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås det ”Att Skurups kommun skapar och inför en
modersmålspolicy för Skurups skolor”. Motiveringen till detta är att
modersmålsundervisningen anses vara ”en omfattande verksamhet och som
har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren”. Förslagsställaren
hänvisar även till den av Hörby kommun beslutade modersmålpolicyn som
enligt denne ”präglas av ekonomiskt ansvarstagande”.
Utifrån ovan nämnda policy som syftar till att tillgodose att
modersmålsundervisningen håller en god kvalité, att resurser nyttjas på ett
kostnadseffektivt sätt och att skollagen följs, ser vi att Skurups kommun
utmärker sig positivt. Kommunen följer skollag och förordningstexter på
bästa sätt, har elevens bästa i fokus och en god måluppfyllelse. De resurser
som finns utnyttjas på kostnadseffektivt sätt.
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen, innebärande att skoloch utbildningsberedningen gavs i uppdrag att arbeta fram förslag till policy
för modersmålsundervisning.
Loubna Stensåker Göransson (M) har föreslagit en policy för
modersmålsundervisning inom Skurups kommun. Förslaget till policy är i
enlighet med skollag, skolförordning och gymnasieförordning.
Under beredningen sammanträde lämnade Solbritt Lundgren (C) ett eget
förslag till policy. Detsamma gjorde vänsterpartiet och socialdemokraterna
representerade av Mårten Dahlrot (V) och My Ylinen (S).

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 152

Dnr KS 2020.1160

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Beslutsunderlag
Förslag till policy för modersmålsundervisning från Loubna Stensåker
Göransson (M), daterad 2020-05-28.
Förslag till policy för modersmålsundervisning från Solbritt Lundgren (C),
daterad 2020-06-10.
Förslag till policy för modersmålsundervisning från vänsterpartiet och
socialdemokraterna daterad 2020-06-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 240:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Policy för modersmålsundervisning i enlighet med Loubna Stensåker
Göranssons (M) förslag antas.
Alternativförslag 1
Policy för modersmålsundervisning i enlighet med Solbritt Lundgrens (C)
förslag antas.
Alternativförslag 2
Policy för modersmålsundervisning i enlighet med vänsterpartiets och
socialdemokraternas förslag antas.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-06-10, § 19:
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige antar policy för modersmålsundervisning i enlighet
med Loubna Stensåker Göranssons (M) förslag.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige antar policy för modersmålsundervisning i enlighet
med Solbritt Lundgrens (C) förslag.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige antar policy för modersmålsundervisning i enlighet
med vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 152

Dnr KS 2020.1160

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 326:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att skol- och
utbildningsberedningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning. Ärendet ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast den 31 maj 2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kerstin Peterson-Brodda (L) yrkar i första hand avslag på att policy
upprättas. I andra hand yrkas bifall till alternativförslag 1.
Jimmy Nilsson (SD), Loubna Stensåker Göransson (M), Åsa Ekblad (M)
och Bianka Mårtensson (M) yrkar bifall till huvudförslaget.
Pär Moberg (V) yrkar bifall till alternativförslag 2.
Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till alternativförslag 1.
Babak Rahimi (V) yrkar att följande tillägg görs oavsett vilket förslag som
vinner:
Barn boende i familjehem eller HBV-hem har rätt till
modersmålsundervisning oaktat om familjehemmet eller personal på boende
behärskar barnets modersmål.
Åsa Ekblad (M) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar avslag på Babak Rahimis
(V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida policy ska antas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå att policy
upprättas.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på policy
Nej-röst för att anta policy
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
18 ja-röster och 23 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
policy ska antas.
Härefter ställer ordföranden proposition på skol- och
utbildningsberedningens huvudförslag, alternativförslag 1 och
alternativförslag 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslag 1.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att alternativförslag 1 utgör
huvudförslag. För att utse motförslag ställs proposition på beredningens

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 152

Dnr KS 2020.1160

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

huvudförslag och alternativförslag 2 och ordföranden finner att
kommunfullmäktige utser huvudförslaget till motförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att utse huvudförslaget till motförslag
Nej-röst för att utse alternativförslag 2 till motförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt til protokollet fogad bilaga,
22 ja-röster och 16 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige utser således huvudförslaget till motförslag.
Härefter godkänns följande propositionsordning i huvudomröstningen:
Ja-röst för bifall till alternativförslag 1
Nej-röst för bifall till huvudförslaget
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
16 ja-röster och 22 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla beredningens huvudförslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på Babak Rahimis (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Loubna Stensåker Göransson (M).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 153

Dnr KS 2020.284

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Affärsöverenskommelse med Bösarp Grus & Torrbruk
AB: Försäljning av del av fastigheten Skurup 48:60
samt överenskommelse om byggnation på fastigheten
Anna 10, Kv Anna KS 2019.1652 - återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Affärsöverenskommelsen med Bösarps Grus & Torrbruk AB avslås.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
bilaga till protokollet.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-01, § 39, att återremittera ärendet
med följande motivering:
- att anlita extern juridisk kompetens att granska avtalet och komma med ett
skriftligt utlåtande om möjliga konsekvenser vid eventuell tvist i domstol.
- att omfattningen av brytbart material måste undersökas närmare före en
eventuell försäljning.
- att analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för
skoljordbruket vid en eventuell försäljning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-21.
Preliminär beräkning av möjlig täktvolym på fastigheten Skurup 48:60 vid
eventuell utvidgning av täkten västerut in på den fastigheten, Lars
Wikström.
PM angående möjligheterna för att få ett utvidgat täkttillstånd in på
fastigheten Skurup 48:60, Lars Wikström.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-15.
Avsiktsförklaring undertecknad 2020-02-21.
Avtal om byggnation undertecknat 2020-02-12.
Köpekontrakt undertecknat 2020-02-12 med tillhörande karta och
fastighetsinformation.
Värdeutlåtande daterat 2017-12-15.
Skrivelse daterad 2019-11-28.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 153

Dnr KS 2020.284

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 241:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Affärsöverenskommelsen med Bösarps Grus & Torrbruk AB godkänns.
Alternativförslag
Affärsöverenskommelsen med Bösarps Grus & Torrbruk AB avslås.
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 185:
Ärendet återremitteras för ytterligare komplettering.
Kommunfullmäktige 2020-06-01, § 39:
Ärendet återremitteras med följande motivering:
- att anlita extern juridisk kompetens att granska avtalet och komma med ett
skriftligt utlåtande om möjliga konsekvenser vid eventuell tvist i domstol.
- att omfattningen av brytbart material måste undersökas närmare före en
eventuell försäljning.
- att analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för
skoljordbruket vid en eventuell försäljning.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 68:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Affärsöverenskommelsen med Bösarps Grus & Torrbruk AB godkänns.
Alternativförslag
Affärsöverenskommelsen med Bösarps Grus & Torrbruk AB avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV), Jörgen Sjöslätt (C), Magnus Alm (S), Lars
Nyström (SD), Lena Axelsson (S), Jeanette Bohman (L), Solbritt Lundgren
(C), Pär Moberg (V) och Magnus Book (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag, det vill säga att
affärsöverenskommelsen avslås.
Johan Bolinder (M) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag, det vill säga att affärsöverenskommelsen
godkänns.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 153

Dnr KS 2020.284

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(godkänna) och alternativförslag (avslå) och finner att kommunfullmäktige
bifaller alternativförslaget (avslå).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att bifalla alternativförslaget (avslå affärsöverenskommelsen)
Nej-röst för att bifalla huvudförslaget (godkänna affärsöverenskommelsen)
Omröstning
vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
29 ja-röster och 11 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå affärsöverenskommelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Ekonomienheten.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 154

Dnr KS 2020.332

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Revidering av kriskommunikationsplan för Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad kriskommunikationsplan
(redaktionell ändring görs på sidan 6 så att Abbekås livs stryks).
Sammanfattning av ärendet
I takt med att främst digitala kanaler utvecklas och idag är i var mans hand,
ställs höga krav på Skurups kommuns kommunikation vid kriser, katastrofer
och extraordinära händelser. Det ställs höga krav på att snabbt nå ut med
information, på korrekthet och förmågan att snabbt ställa om
kommunikationen när oförutsedda kommunikationsbehov uppstår. Att i
realtid omvärldsbevaka och att läsa av hur krisen – och kommunens
krisarbete – omnämns och skildras i olika medier är viktigare än någonsin.
Förmågan att kommunicera in är idag minst lika viktig som att
kommunicera ut.
Kriskommunikationsplanen säkerställer att Skurups kommuns
kommunikation vid en kris är:
Tydlig
Snabb
Strukturerad
Saklig
Korrekt
Effektiv
Lyhörd inför snabba förändringar i omvärlden
Kriskommunikationsplanen säkerställer att allmänhet, media, samverkande
organisationer, drabbade och personal ska fått korrekt, snabb och tydlig
information vid en kris.
Planen anger även att Skurups kommun aktivt omvärldsbevakar i digitala
kanaler och snabbt reagerar på plötsligt uppkomna kommunikationsbehov.
Kriskommunikationsplanen har reviderats av kommunens
kommunikationschef och säkerhet- och beredskapssamordnare utifrån
förändrade förutsättningar i och runt kommunens organisation.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunövergripande staben, daterad 2020-05-26.
Kriskommunikationsplan, daterad 2020-04-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 234:
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad kriskommunikationsplan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) påtalar att redaktionell ändring bör göras på sidan 6 så
att Abbekås livs stryks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (redaktionell
ändring görs på sidan 6 så att Abbekås livs stryks) och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunikationschef.
Säkerhetschef.
Förvaltningschefer.
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Svar på interpellation från Gertrud Ekman (S) till
individ- och omsorgsberedningens ordförande om
kontinuitet inom hemtjänst och äldreomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
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).
Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Gertrud Ekman (S)
Interpellation Gertrud Ekman (S)
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-08-31§ 132:
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige 2020-06-22 §107:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till individ- och
omsorgsberedningens ordförande och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om arrendeavtalet för
kiosken i Mossby
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
arrendeavtalet för kiosken i Mossby.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har avgett svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 144:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Lena Axelsson (S) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande om
kustutvecklingsplanen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lena Axelsson (S) till kommunutvecklingsberedningens
ordförande om kustutvecklingsplanen.
Kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen Sjöslätt (C) har avgett
svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Lena Axelsson (S) till kommunutvecklingsberedningens
ordförande.
Kommunutvecklingsberedningens ordförandes svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 145:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på motion från Lisen Hendeberg (V) om att
kartlägga segregationens kostnader
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Lisen Hendeberg (V) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga kostnader för segregation.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd konstaterar i sin rapport
(Forskning i korthet #9) att vi sedan början av 1990-talet har kunnat
observera en ökande segregation i många regioner i landet. Utsatta områden
har en överrepresentation av både låginkomsttagare och människor som är
födda utanför Europa. Forskningsrådet konstaterar att segregationen således
är både inkomstmässig och etnisk.
Skurups kommun har under 2018, med stöd av medel från Delegationen mot
segregation, genomfört en kartläggning och behovsanalys. Kartläggningen
omfattade följande områden:
Demokrati och inflytande (och meningsfull fritid)
Bostäder och bosättning
Brottslighet
Utbildning
Arbetsmarknad
Oavsett om segregationen förekommer inom bostadsmarknad,
arbetsmarknad, utbildning osv finns det en överhängande risk för att detta
kan leda till olika former av utanförskap, kriminalitet och missbruk. Detta
får i sin tur stora konsekvenser för hela samhället i form av kostnader,
otrygghet och inte minst mänskligt lidande.
Förvaltningen har i dagsläget inte resurser för att ytterligare utreda och
kartlägga kostnader för segregation utan hänvisar till tidigare kartläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-07-27.
Forskning i korthet nr 9.
Slutrapport till Delegationen mot segregation.
Motion.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 233:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avskrivs.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om
fritidsförsäkring för grundskoleelever
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2019-09-23, § 33, och föreslog
kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg att försäkringen även
gäller förskolebarnen samt att administrationen vid eventuell olycka inte ska
belasta förvaltningarna. Berörd verksamhet tillåts överskrida sin budget med
motsvarande summa.
Vid behandlingen i kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15, §
36, beslutades att återremittera motionen till kommunstyrelsen i avvaktan på
försäkringsupphandling och förtydligande gällande finansieringen.
Försäkringsupphandlingen har nu genomförts. Priset är då 31,64 kr/elev med
försäkring under verksamhetstid som idag och 72,18 kr/elev för heltid, det
vill säga även fritid. Om försäkringen på heltid ska gälla för förskolebarn
(850 st) och grundskoleelever (2000 st) innebär detta en ytterligare kostnad
om 40,54 kr/barn, det vill säga 115 539 kr.
Den kommunövergripande staben har genomfört långtgående besparingar
och någon möjlighet att finansiera utökningen inom befintlig ram finns inte.
Förslagsvis finansieras en eventuell utökning genom utökad budgetram för
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Tjänsteskrivelse, 2019-08-23.
Motion daterad 2019-07-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 235:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 240: Kommunfullmäktige föreslås
bifalla motionen med tillägg att försäkringen även gäller förskolebarnen
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samt att den administrationen vid eventuell olycka inte ska belasta
förvaltningarna. Berörd verksamhet tillåts överskrida sin budget med
motsvarande summa.
Kommunfullmäktige, 2019-08-26, § 240: Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om ekonomiskt stöd till föreningar som
vill anställa personer med funktionsvariation
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utarbeta en plan för kvartalsvist kommunalt lönebidrag till
föreningar som anställer personer med statligt löne- och utvecklingsstöd.
Att införa ett komplement till det statliga lönebidraget innebär att
kommunen ska tillsätta ytterligare resurser för att subventionera
lönebidragsanställningen. Arbetsförmedlingens lönebidrag kompenserar för
den anpassning (vilken grundar sig på ett funktionshinder) som måste göras
i ett arbete. Nivån på det statliga lönebidraget bestäms utifrån behov av
anpassning till en procentsats som varierar beroende på anpassning och den
individuella förmågan att utföra ett arbete.
Konsekvensanalys/Överväganden
Då kommunens föreningar är relativt små finns inte behovet eller framförallt
pengarna att anställa en person på heltid som det finns i större föreningar,
där föreningar har heltidsanställd personal. Vid anställning av personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden är det av stor vikt att denna person får en
tydlig handledning för att klara arbetet, vilket små föreningar som ej har
någon heltidsanställd har svårt att uppfylla.
Förvaltningen har varit i kontakt med närliggande och jämbördiga
kommuner och ingen av dessa kommuner har något stöd/bidrag till
föreningar som anställer personer med statligt löne- och utvecklingsstöd.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Utifrån kommunens ”Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till ideella
föreningar i Skurups kommun” (KS 2012.711) så finns det inga riktlinjer
som avser ekonomiskt stöd till personal vilket innebär att det inte skulle
strida mot kommunens befintliga regelverk om kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Ekonomi
Kostnaden för att införa ett kommunalt lönebidrag är svårt att uppskatta då
det beror på hur många föreningar som kan tänkas söka samt hur regelverket
för stödet/bidraget kommer att se ut, alltså hur stort maxtak som
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föreningarna ska kunna söka. Enligt förslaget är ett tänkbart alternativ att
lönebidrag ska utgå med max 20 % av lönekostnaderna per person, dock
max 5 460 kr. Detta skulle innebära att om tre föreningar skulle ansöka om
ett kommunalt lönebidrag skulle summan uppgå till 196 560 kr/år.
Inför 2020 görs det besparingar inom Kultur och Fritid motsvarande 900
000 kr. Det finns inte medel i budgeten för att införa ett kommunalt
lönebidrag.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-02-22.
Tjänsteskrivelse 2019-12-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 236:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 119: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 83: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om att satsa på
arbetsmarknadsenheten
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Babak Rahimi (V) framgår att arbetslösheten i Skurup är
stor. Prognosen är att antalet växer under året. Det ekonomiska
reformprogram som kommunstyrelsen beslutade om (maj 2019) fokuserar
på att ge kommunal arbetsmarknadsservice enbart till dem som uppbär
försörjningsstöd.
I motionen yrkas om:
att kommunen stärker arbetsmarknaden med två tjänster som ska arbeta för
matchning av kommuninvånare till arbete (jobbcoacher).
att kommunen stärker Studie- och Yrkesvägledningen med en halvtidstjänst
som ska arbeta mot eftergymnasial utbildning.
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men viktiga delar åligger
kommunerna. Kommunerna har bra och lång erfarenhet av att ge stöd till
individer som står långt från arbetsmarknaden och har ett intresse av och
ansvar för att få fler i arbete. Skurups kommun och andra kommuner tar
stort ansvar genom olika insatser och stöd inom arbetsmarknadsområdet.
Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att
komma in på arbetsmarknaden.
Skurups kommun har 2019 tillsatt resurser och antagit riktlinjer för
försörjningsstöd som behöver arbetas in under en tid för att kunna
utvärderas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03.
Motion daterad 2019-06-13.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 239:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
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Motionen bifalles.
Socialnämndsutskottet 2020-05-20, § 37: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef
Anders Grundberg, förvaltningschef
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
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Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationerna anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande interpellationer:
- Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
om stöd till etablering av parkourgym.
- Interpellation från Kent Johansson (S) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om engagemang i bostadsbolag.
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
stöd till etablering av parkourgym.
Interpellation från Kent Johansson (S) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om engagemang i bostadsbolag.
__________
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Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande
beslutat om följande remittering:
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om kunskapstest i samhällsorientering
för nyanlända remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsunderlag
KS 2020.1284 Motion från Ingvar Wennersten (SD) om kunskapstest i
samhällsorientering för nyanlända.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-09-17 § 48:
Efter överläggning med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande
om följande remittering:
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om kunskapstest i samhällsorientering
för nyanlända remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
__________

Justerandes signatur

32 (32)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 164

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Diarienummer

KS 2020.45

Val och avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Ann-Christin Svensson (S) beviljas entledigande från uppdragen som:
- Ledamot i kommunfullmäktige
- Ledamot i skol- och utbildningsberedningen
- Ledamot i individ- och omsorgsberedningen
Protokollet inges till länsstyrelsen för ny sammanräkning avseende
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anhållan om entledigande från Ann-Christin Svensson
(S) gällande följande uppdrag:
- Ledamot i kommunfullmäktige
- Ledamot i skol- och utbildningsberedningen
- Ledamot i individ- och omsorgsberedningen
Beslutsunderlag
Avsägelse Ann-Christin Svensson (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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