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Beslutande
Johan Bolinder (M)
Åsa Ekblad (M)
Bianka Mårtensson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
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Tommy Göransson (S), del av § 258
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Lena Axelsson (S), ej § 266 p g a jäv.
Roland Hansson (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Babak Rahimi (V)
Ingvar Wennersten (SD)
Yvonne K Nilsson (S), § 266

Yvonne K Nilsson (S), § 258-265 och
§ 267-304
Sven Strandberg (KV)
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Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Marcus Willman, kommundirektör, informerar om:
Nytt angående covid-19
Rekryteringar
Kommunpolis
Årets ranking från Svenskt Näringsliv
Nytt angående omstrukturering Kommunförbundet Skåne
Digitalisering
e-arkiv
Lokalrockader/lokalbehov
Vision 2045
__________
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KS § 259

Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) informerar om:
Skol- och utbildningsutskottet
Information om betyg efter sommarskolan. Eleverna har gått från 76,6 % till
86,3 % behöriga till gymnasiet.
Utskottet får löpande redovisningar av förvaltningens arbete med
uppföljningar av åtgärder för högre resultat i skolan.
Andelen behöriga lärare på Prästamosseskolan har ökat och rekryteringar
och utbildning pågår för att höja andelen behöriga lärare.
Rekryteringar inom förvaltningen pågår.
Socialnämndsutskottet
Stort fokus på LSS. Utsett referensgrupp för arbetet inför LSS-boendet som
ska byggas.
Utskottet har genomgått en webbutbildning.
Utskottet har varit på en omvärldsbevakningsrunda.
Personalutskottet
Delat ut sommarpresenten. Uppskattat hos personalen.
Uppföljning flextidsavtalet.
Lönerevisionen pågår. Endast 500 har fått löneförhöjning i år då flera
fackliga organisationers förhandlingar strandat centralt.
__________
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Kapitaliseringen av Kommuninvest
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1300 kr per invånare.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för
förlagslånen återfinns i beslutsunderlag bilaga 1 (”Lånevillkoren”).
Skurups kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 till
2 400 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
Justerandes signatur
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använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats (kr/invånare)

Kapitalinsats (kr/invånare)

(kommun)

(region)

2020

900

180

2021

1 000

200

2022

1 100

220

2023

1 200

240

2024

1 300

260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor
per invånare för regioner).
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag
till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som
kapitalinsats i Föreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2010-09-15.
Bilaga 1-2, daterad 2020-09-03.
Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1300 kr per invånare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om att
åldersdiskriminering inte bör förekomma inom
Skurups kommuns gränser - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens alternativförslag:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och frågan ska följas upp för
att säkerställa att Skurups Sparbank följer sitt eget beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) har i motion föreslagit följande:
”Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast kontakta Skurups sparbank
för att klarlägga varför denna bank bedriver aktiv åldersdiskriminering.
Att det vid denna kontakt klarläggs om Skurups sparbank framgent avser att
bedriva denna typ av diskriminering.”
Motionen gäller en bestämmelse i stadgarna för Skurups sparbank där det
stadgas att till huvudman för banken får inte väljas den som fyllt 70 år eller
fyller 70 år, det år mandatperioden påbörjas.
Skurups sparbank har meddelat att huvudmännen vid senaste
sparbanksstämman beslutat att ta bort åldergränsen ur stadgarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-08-28.
Motion, 2020-02-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2020.06-01, § 76: Anmälan läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Motionen anses besvarad.
Ingvar Wennersten (SD): Motionen bifalles och frågan ska följas upp för att
säkerställa att Skurups Sparbank följer sitt eget beslut.
Beslutsgång
Justerandes signatur
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Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen utser Johan Bolinders (M) förslag till sitt huvudförslag
och Ingvar Wennerstens (SD) förslag till sitt alternativförslag.
__________
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Delårsrapport 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport, januariaugusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till delårsrapport per 2020-08-31 för Skurups kommun, inklusive
koncernen redovisas i bilaga. I rapporten redovisas såväl resultat per 202008-31 som prognos för helåret 2020.
Skurups kommun redovisar ett resultat efter 8 månader på +75,6 vilket är
57,6 mkr bättre än motsvarande period året innan. Det prognostiserade
resultatet vid årets slut beräknas till 42,7 mkr vilket är 24,6 mkr bättre än
året innan. Koncernen redovisar ett resultat efter 8 månader på 273 mkr och
ett prognostiserat resultat vid årets slut på 235,4 mkr. Kommunkoncernens
intäkter förväntas öka med drygt 200 mkr jämfört med 2019 dels på grund
av ökade statsbidrag men framförallt försäljning av fastigheter (Skurupshem
AB).
Skatter och generella statsbidrag beräknas sammantaget bli 29,6 mkr högre
än budget. Överskott mot budget finns för och finansnetto (2,7 mkr).
Kommunens verksamheter beräknar redovisa ett överskott på 1,7 mkr. Skoloch utbildningsförvaltningen redovisar +1 mkr, Individ- och
omsorgsförvaltningen för -5,8 mkr. Serviceförförvaltningen på totalt -1,6
mkr. Centralt avsatta medel redovisar ett överskott på 8,3 mkr där varav
realisationsvinster uppgår till 6,1 mkr.
Kommunens investeringar beräknas uppgå till 105,1 mkr vilket är 20,8 mkr
mer än året innan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15.
Delårsrapport januari-augusti 2020, daterad 2020-09-28.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Ekonomienheten.
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Delegera antagandebeslut för upphävande av
detaljplan på Delfinen 6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera antagandebeslut gällande
upphävande av del av gällande detaljplan för fastigheten Delfinen 6 till
Samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 om planuppdrag för fastigheten
Delfinen 6 m.fl. under förutsättning att en överenskommelse om utveckling
tecknas innan planen går upp för antagande.
En eventuell hyresgäst är intresserad av lokalerna på Delfinen 6 vars
verksamhet inte medges av gällande detaljplan som har ändamålet H –
Handel. Tänkt verksamhet bedöms vara väl lämpad på aktuell fastighet. För
att bygglov ska kunna ges för den tänkta verksamheten på kortast möjliga
tid har Serviceförvaltningen tagit fram ett samrådsförslag till upphävande av
del av gällande detaljplan.
Ett förenklat standardförfarande har tillämpats för framtagande av
upphävandet vilket innebär att detaljplanen inte behöver skickas på
granskning, utan kan skickas för beslut om antagande direkt efter
samrådsskedet. För att korta ner processen ytterligare föreslår
Serviceförvaltningen att Samhällsbyggnadsberedningen får delegation att
anta upphävande av del av gällande detaljplan för fastigheten Delfinen 6.
Enligt tidsplan kan detaljplanen antas 10 november och vinna laga kraft 3
veckor därefter. Upphävandeförslaget planeras skickas på samråd under sepokt.
Parallellt med att upphävandeförslaget har tagits fram har exploateringsavtal
samt planavtal tecknats med fastighetsägaren gällande utveckling av övriga
delar av fastigheten. Detta innebär att en ny detaljplan kommer att tas fram
som möjliggör byggnation av bostäder på fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14
Samrådshandling, gällande plankarta med upphävandeområde markerat
(1990-09-14)
Samrådshandling, planbeskrivning, upphävande av del av Kv. Delfinen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera antagandebeslut gällande
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upphävande av del av gällande detaljplan för fastigheten Delfinen 6 till
Samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Förvaltningens förslag bifalles.
Jimmy Nilsson (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva-Marie Engström
Ashley Andersson
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Svar på e-förslag om att låta Lilla kuben stanna i sina
lokaler på gummifabriken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse e-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tagit del av e-förslaget och lämnar följande
redogörelse.
Kommunen har dels haft dialog med förskolan Lilla Kuben och dels haft
medlingssammanträde i Hyresnämnden i Malmö med anledning av att
förskolan sökte om medling hos nämnden för att lösa hyrestvistfrågan.
Bakgrunden till att den privata förskolan är uppsagd från lokalerna per
2020-03-31 är för att kommunen själv är i behov av lokalerna för eget
ändamål. Även om inte kommunen har någon juridisk skyldighet att
tillhandahålla lokaler till en privat förskola har en lösning som gynnar båda
parter fallit på plats.
Under hyresnämndsförhandlingarna kom parterna överrens om följande
gällande Lilla Kubens hyresförhållande med kommunen.
Kommunen ansöker om ett tillfälligt bygglov och uppför en modulbyggnad
på gården framför fastigheten på Västergatan 44. Kommunen hyr modulerna
av upphandlad leverantör och hyr sedan ut dem i andra hand till förskolan
med samma hyra som kommunen betalar till leverantören. Kommunen står
dock för montage, etablering samt anslutningskostnader för media (el,
vatten, fiber m.m.) och beräknas kosta ca 650 000 kr. Förskolan får tillgång
till hela gården för utemiljövistelse.
Parterna kom överens i hyresnämnden om en hyrestid på 3 år. Detta dock
under förutsättning att kommunen får beviljat tillfälligt bygglov för att
uppföra en modulbyggnad på tomten.
Med detta ges förskolan Lilla Kuben goda förutsättningar att hitta en bra,
långsiktig lösning på lokalbehovet hos annan hyresvärd.
Men hänsyn till ovanstående lösning mellan parterna anser
serviceförvaltningen att e-förslaget är besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-28.
Protokoll från Hyresnämnden i Malmö, daterat 2020-08-26.
Tidigare behandling
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Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 42: E-förslaget
remitteras till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): E-förslaget anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen
Lidfeldt (SD) om att utreda en minskning av antalet
ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Motionen bifalles vilket innebär att kommunfullmäktiges presidieberedning
ges i uppdrag att genomföra utredningen samt att avge förslag under februari
2021.
Alternativförslag:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) föreslår i en motion att det ska
utredas vad det skulle innebära att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till 39, 37, 35, 33 respektive 31.
Enligt kommunallagen 5 kap 5 § ska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige bestämmas till ett udda antal och minst
1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i regioner med högst
140 000 röstberättigade,
3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i regioner med över
140 000 röstberättigade,
5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i regioner med
över 300 000 röstberättigade.
Skurups kommun har för närvarande cirka 11 700 röstberättigade, vilket
innebär att minsta antalet får vara 31 stycken.
Om antalet ledamöter ska ändras så ska beslutet tillämpas först när val av
fullmäktige hålls nästa gång. Beslutet ska fattas före utgången av februari
månad valåret (KL 5 kap 7 §), det vill säga senast i februari 2022.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har inför tidigare mandatperioder
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avlämnat förslag på antalet ledamöter i fullmäktige och har för avsikt att så
göra även inför kommande mandatperiod. Förutom de ekonomiska
aspekterna som omnämns i motionen bör även de demokratiska aspekterna
med en god medborgerlig förankring samt hur mandatfördelningen skulle
kunna se ut vid ett mindre antal ledamöter ingå i utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Motion, 2019-11-03.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 35:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Motionen bifalles vilket innebär att kommunfullmäktiges presidieberedning
ges i uppdrag att genomföra utredningen samt att avge förslag under februari
2021.
Alternativförslag:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 115: Anmälan läggs till handlingarna.
kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-06-09, § 30:
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Jörgen Lidfeldt (SD).
Kommunfullmäktiges presidieberedning.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och
Kerstin Petersson Brodda (L) om kommunalt arvode
för vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Jäv
Lena Axelsson (S) anmäler jäv och Yvonne K Nilsson (S) tjänstgör i Lenas
ställe.
Sammanfattning av ärendet
Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) föreslår i motion
att Skurups kommun inför ett arvode till vigselförrättare på 300 kronor per
vigsel.
Borgerliga vigselförrättare är ett statligt uppdrag som utses av länsstyrelsen
på förslag av kommunen. Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig
vigselförrättare. Vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en avgift från
brudparet, däremot kan vigselförrättare begära reseersättning av brudparet
om vigseln ska ske på annan plats än den som anvisas av kommunen.
Vigselförrättare ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och
sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.
En del kommuner har infört kommunala ersättningar till vigselförrättare,
medan andra ser uppdraget som ett hedersuppdrag och ingen ersättning
utöver länsstyrelsens arvode betalas ut. Eftersom vigselförrättare är ett
statligt uppdrag kan det ifrågasättas om kommunen ska eller överhuvudtaget
kan betala ut ett arvode. Ur likställighetsaspekt kan det också ifrågasättas
om ska betala arvode för vissa statliga uppdrag, men inte för andra så som
till exempel nämndemän.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Motion, 2020-01-26.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.
Tidigare behandling
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 34: Motionen
avslås.
Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 23: Motion anmäls och överlämnas till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kerstin Petersson-Brodda (L).
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd
för HBTQ-personer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Andra att-satsen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen (första
att-satsen anses vara utanför kommunutvecklingsberedningens
ansvarsområde och har därför inte behandlats).
Alternativförslag 1: Motionen avslås.
Alternativförslag 2: Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) har i motion föreslagit följande:
- Att kommunen stärker stödet för HBTQ-personer som utsätts för
kränkning, hot eller våld.
- Att eventuellt kommunalt stöd dras in för ideella organisationer som inte
aktivt arbetar för likabehandling oavsett sexuell läggning.
Kanslienheten har avgett tjänsteskrivelse gällande den första att-satsen och
serviceförvaltningen gällande den andra att-satsen.
Beslutsunderlag
Motion.
Tjänsteskrivelse 2020-02-28.
Tjänsteskrivelse 2020-04-24.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 27:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Andra att-satsen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen (första
att-satsen anses vara utanför kommunutvecklingsberedningens
ansvarsområde och har därför inte behandlats).
Alternativförslag 1: Motionen avslås.
Alternativförslag 2: Motionen bifalles.
Beslutsgång
Justerandes signatur
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Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
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Vision 2045
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens förslag vilket innebär att godkänna föreslagen
processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision 2045.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppmana partierna att beakta
finansieringen i sina respektive budgetförslag för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen (nedan KUB) har kommunfullmäktiges
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun. KUB
har vidare i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
KUB har beslutat utse en politisk arbetsgrupp om fem ledamöter.
Arbetsgruppen har hållit två möten. Deltagit har även utsedd representant
från kommunförvaltningen, Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Serviceförvaltningen. En arbetsgrupp har utsetts även på förvaltningsnivå.
Syfte, processbeskrivning, tidplan och budget har bearbetats av
arbetsgrupperna.
Syftet med Vision 2045 har konstaterats vara styrning och ledning, av
kommunens utveckling framåt och av kommunens organisation. Det har
under arbetet konstaterats ett behov av att göra Vision 2045 till en mer aktiv
del av kommunens målstyrningsprocess. KUB föreslår därför att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra mindre, men för den politiska
styrningen viktiga, justeringar av denna.
Förslag till processbeskrivning med tidplan och förslag till budget för
visionsarbetet har tagits fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Planering Vision 2045.
Budget Vision 2045.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
föreslagen processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision
2045.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
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kommunstyrelsen att genomföra justeringar i styrprocessen.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 28:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens förslag vilket innebär att godkänna föreslagen
processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision 2045.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-05-05 § 18:
Följande utses till politisk arbetsgrupp för framtagande av Vision 2045:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande
Anders Kristiansen (SkuP)
Lars Dekan (SD)
Fredrik Roström (S)
Lisen Hendeberg (V)
Tommy Elofsson (M), adjungerad turism-/besöksnäringsfrågor
Arbetsgruppen ges i uppdrag att ta fram förslag på upplägg/process för
arbetet med Vision 2045, tidplan, budget m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11 § 2:
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på processbeskrivning med
modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m. Frågan gällande
tillsättande av politisk arbetsgrupp behandlas vid nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 354:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen i
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att återkomma med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 419:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att ge beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för
Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 51:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för Skurups
kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Ärendet bordläggs till kommunstyrelsen 2020-10-16.
Johan Bolinder (M): Ärendet ska avgöras idag. I det fall ärendet ska
bordläggas kommer ärendet att behandlas på kommunstyrelsen 2020-11-23.
Johan Bolinder (M): Partierna uppmanas att beakta finansieringen i sina
respektive budgetförslag för 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
om ärendet ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
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Bredbandspolicy för Skurups kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Konsult Erland Holmquist redovisar arbetsgruppens (Anders Kristiansen,
Göran Leander, Lars Dekan) förslag till reviderad bredbandspolicy för
Skurups kommun. Aktuellt bredbandsläge i Sverige, regionen och
kommunen redovisas.
Policyn innehåller följande delar:
• Sammanfattning
• Bakgrund
– Syfte med policy
– Arbetsprocess
– Avgränsning
– Lagar som påverkar
– Stödmedel
– Aktuellt utbyggnadsläge
• Drivkrafter
• Målsättningar och mål
• Placering av resurser
• Aktiviteter att driva
• Resurser
Beslutsunderlag
Förslag till aktualiserad bredbandspolicy - Skurups kommun
Skurups kommun - Bredband - Policy - 2020-06-02
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 29:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 § 22:
Justerandes signatur
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Förslaget till bredbandspolicy skickas ut till beredningens ledamöter och
ersättare för vidare diskussion i respektive parti.
Beslut fattas vid nästa sammanträde.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-11-12, § 56:
Beredningen utser följande till arbetsgrupp med uppgift att se över och
lämna förslag på reviderad bredbandspolicy:
Anders Kristiansen (SkuP), sammankallande
Göran Leander (S)
Lars Dekan (SD)
Återrapportering ska ske till beredningen den 17 mars 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
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Revidering av föreningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag:
Huvudförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förslag till nytt föreningsstöd med start 2021-01-01 med följande tillägg:
Lokal- och anläggningsstödets fördelningsprinciper (se lokal- och
anläggningsstöd, rubrik ”stöd”) gäller med start 2022-01-01, under 2021
gäller befintliga fördelningsprinciper.
Föreningsstödet ska följas upp och utvärderas ett år efter införandet
Alternativförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
Skurupspartiets förslag med kompletterande anteckningar.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen fördelar olika ekonomiska bidrag till kommunens
föreningar, förutom kontantstöd ges även stöd i form av subventioner av
lokalhyror, service i form av exempelvis råd vid föreningsbildande,
utbildning och nätverksbyggande.
För att främja ett brett fritidsutbud som tilltalar olika grupper och olika
behov kompletteras föreningarnas verksamhet med annan verksamhet som
också finansieras av kommunen. Exempel på detta är olika öppna
verksamheter, fritidsgårdar, kulturskola, biblioteken och kommunens
Biorama.
Föreningsstödet har inte varit föremål för någon övergripande revidering de
senaste fem åren och några av stöden/bidragen har inte reviderats på över 20
år. Samhället förändras vilket påverkar medborgarnas sätt att organisera sig
och sin verksamhet. Det har därför varit viktigt att göra denna revidering av
kommunens samtliga föreningsstöd. Syftet med förändringen är att få till en
modell som främjar en önskvärd utveckling av föreningsverksamheten och
som främjar en större rättvisa mellan olika föreningar. Föreningslivet har
generellt sett i Sverige allt svårare att nå åldersgruppen 13-20 år, medan det
i stor utsträckning når barn i åldern 7-10 år. Denna utveckling ser vi även i
Skurups kommun vilket gör att vi vill uppmuntra föreningar att arbeta med
att försöka behålla eller rekrytera målgruppen 13-20 år lite extra. Detta görs
i form av att de föreningar som bedriver aktiviteter för denna målgrupp
premieras lite extra i det lokala aktivitetsstödet.
Den stora förändringen med förslaget är att alla föreningar behandlas på
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liknande sätt, oavsett om det är en kultur-, pensionärs- eller idrottsförening,
uppfyller föreningen de krav som ställs så görs ingen skillnad på
föreningarna. Detta innebär konkret att exempelvis pensionärs- och
kulturföreningar kan söka det lokala aktivitetsstödet, likt idrottsföreningar
och scoutföreningar, för sina aktiviteter som föreningen genomför. Detta
görs via ett digitalt närvarosystem som kommunen tillhandahåller där
föreningarna vid varje aktivitet ska föra digitalt närvarokort.
Närvarosystemet kräver att föreningen ska uppge fullständigt personnummer
på de aktiva som deltar i föreningens aktivitet, detta för att säkerställa
korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade aktiviteter. I
nuvarande bestämmelser söker pensionärsföreningarna stödet till sociala
föreningar (detta stöd tas bort i förslaget) där stödet fördelas utifrån antalet
medlemmar som föreningen har.
I förslaget ska föreningarna, likt tidigare, skicka in sina årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse) till kommunen. Det som tillkommer i det nya förslaget
är att föreningar med ungdomsverksamhet även ska skicka in ett socialt
bokslut. Där kommer föreningarna att få svara på ett antal frågor via en
enklare blankett om:
Värdegrund – Hur föreningen arbetat med föreningens värdegrund under
året?
Lika rättigheter och möjligheter – Hur föreningen arbetat med
barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet, delaktighet och inflytande
Trygga/säkra verksamhetsmiljöer – Hur föreningen arbetat i dessa frågor
Drogförebyggande arbete – Hur föreningen bedrivit drogförebyggande
arbete under året.
Ledarförsörjning – Hur föreningen arbetat med ledarrekrytering, bibehålla
ledare och utveckla ledare.
Bredden och aktivitetsgraden hos kommunens ideella föreningar framgår
årligen av förvaltningens statistik. Men de viktigaste värdena som skapas i
föreningslivet är osynliga och kan därmed inte mätas i pengar. Med ett
socialt bokslut vill vi ge föreningarna ett verktyg för att synliggöra de
sociala värden som uppstår i verksamheterna. Vi hoppas att detta bidrar till
att föreningarna utvecklar sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - info om revideringen av föreningsstödet
Riktlinjer för kommunalt föreningsstöd, med bilagor samt remissvar
Tidigare behandling
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Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 30:
Huvudförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förslag till nytt föreningsstöd med start 2021-01-01 med följande tillägg:
Lokal- och anläggningsstödets fördelningsprinciper (se lokal- och
anläggningsstöd, rubrik ”stöd”) gäller med start 2022-01-01, under 2021
gäller befintliga fördelningsprinciper.
Föreningsstödet ska följas upp och utvärderas ett år efter införandet
Alternativförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
Skurupspartiets förslag med kompletterande anteckningar.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 §24:
Förslaget till reviderat föreningsstöd skickas på remiss till partierna, med
svar senast den 6 juli.
Därefter tas förslaget upp för beslut i beredningen den 18 augusti.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
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Svar på e-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktige föreslås anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
det som framgår av sammanfattningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Inkommit ett e-förslag från Stödföreningen för Kulturskolan i Skurup som
vill se en utveckling av kulturskolan i Rutgerskolans lokaler. Deras förslag
är att kulturskolan fortsatt får vara kvar på Rutgerskolan, och att eleverna
och lärarna får det utrymme som behövs. De föreslår även att fritidsgården
får vara i Rutgerskolan så att det ges möjlighet till samarbete mellan
fritidsgård och kulturskola.
Förvaltningen håller med om samlokalisering av kommunens fritidsgård och
kulturskola skulle vara en bra lösning för kommunens barn och unga. En
samlokalisering underlättar utan tvekan samverkan mellan alla verksamheter
inom kultur- och fritidssektorn. Dock är det även utan samlokalisering
möjligt att utveckla denna på olika sätt.
I nuläget finns det inga planer på att kulturskolan ska bedrivas någon
annanstans än Rutgerskolan. Vilka verksamheter som långsiktigt ska
inrymmas på Rutgerskolan är idag osäkert. Det vi idag har som
utgångspunkt är att Rutgerskolan kommer att nyttjas för skolundervisning
åtminstone fram till 2024-25. Detta ska inte påverka kulturskolans
verksamheter något nämnvärt.
Gummifabriken kommer att förbli lokaliserad på Västergatan. I
Gummifabrikens lokaler finns vissa utrymmen som även lämpar sig för
aktiviteter i Kulturskolans regi.
Inför läsåret 2020/2021 så ligger kulturskolans kö på 118 barn/ungdomar
och det totala antalet betalande elever är 571 där 443 elever är unika elever.
Kön består primärt av elever som önskar dans och cirkus. Utöver den
ordinarie verksamheten bedriver kulturskolan även uppdragsutbildning för
ca 100 barn, klassorkestrar och musikterapi/rytmik.
Idag genomförs dansundervisningen på Elisefreds förskola.
Cirkusundervisningen bedrivs i Rutgerskolans gymnastiksal. Det skulle vara
en fördel om en för ändamålet utformad danssal fanns i samma hus som
övrig verksamhet. Förvaltningens bedömning är dock att detta inte kan
åstadkommas så länge skolundervisning bedrivs i Rutgerskolan.
Rutgerskolans långsiktiga användning är idag oklar.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-25
E-förslag daterad 2019-09-24
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2020-08-26, § 23: Kommunfullmäktige
föreslås anse e-förslaget besvarat med hänvisning till det som framgår av
sammanfattningen av ärendet.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-06-10, § 18: Informationen läggs
till handlingarna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16, § 2: E-förslag om
tillvaratagande av Kulturskolans utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan
(KS 2019.1347) - remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Erbjudande om sociala kontrakt enligt förordning
(2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudande från Bo i Skurup AB om att
teckna hyreskontrakt på lägenheterna med adress Mårtensgatan 7.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Lars Nyströms (SD)
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Bo i Skurup AB har uppfört ett hyreshus på Mårtensgatan 7 med 45
lägenheter. Inflyttning planeras till 1 januari 2021.
Fastighetsbolaget har erhållit statligt investeringsstöd enligt Förordning
(2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande.
I ovan nämnda förordning framgår;
Stöd får lämnas för bostäder för studerande och bostäder som anordnas i
syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer
med socialt utsatt situation även om hyresavtalen för bostäderna innehåller
begränsningar i besittningsskyddet.
8 a § Stöd får lämnas om stödmottagaren, i projekt med minst tio lägenheter,
förbinder sig att erbjuda kommunen minst 12,5 procent av lägenheterna i
projektet att
1. hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för
personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats beslutad
med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453),
2. vid den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år, eller
3. utnyttja genom en kombination av 1 och 2.
Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna enligt första stycket 1 i fem år,
eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit
hyresrätten.
Bo i Skurup erbjuder Skurup kommun fem lägenheter enligt ovan nämnda
förordning:
Två stycken enrumslägenhet: 35kvm. Kostnad 4.900 kronor/månad.
Tre stycken tvårumslägenhet: 54-61kvm. Kostnad 6.850 - 7.150
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kronor/månad.
Högsta godtagbara hyreskostnad enligt Skurups kommuns riktlinjer är;
Ungdom till 25 år

3.950 kr

1 vuxen

5.100 kr

2 vuxna

5.500 kr

1 vuxen + 1 barn

5 500 kr

1-2 vuxna + 1-2 barn

6.488 kr (minst 3 personer)

1-2 vuxna + 3-4 barn

8.300 kr

1-2 vuxna + 5 barn

9.700 kr

+ 1.225 kr per barn vid mer än 5 barn.
Det finns ett stort behov av andrahandsbostäder till de kommuninvånare
som söker stöd genom individ- och omsorgsförvaltningen och har stora
svårigheter att skaffa bostad på egen hand.
Det finns behov för;
”Trygghetsbostäder” för äldre personer som har behov av vård och omsorg
men inte i så stor omfattning att det finns behov av ”särskilt boende”.
Personer som har behov av insatser utifrån Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) men inte i så stor omfattning att
det finns behov av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (LSSboende).
Boende till de personer som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt exempelvis vid social, medicinsk eller psykisk
ohälsa. Sökande ska bland annat ha en godtagbar inkomst och får inte ha
några betalningsanmärkningar för att erhålla en bostad på den reguljära
bostadsmarknaden.
Personer som har beviljats andrahandskontrakt enligt ovan punkt men
bostaden är inte ändamålsenligt och hyreskostnaden är för hög.
Personer efter vistelse på institution/behandlingshem då det kan vara mest
fördelaktigt för att exempelvis undvika en kostsam och ineffektiv placering.
Personer Migrationsverket anvisar till kommunen enligt lag (2016:38) om
mottande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och där kommunen
är skyldig att anordna boende under etableringstiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudande från Bo i Skurup AB om att
teckna hyreskontrakt på lägenheterna med adress Mårtensgatan 7.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag avslås.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag avslås.
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag.
Nej-röst för att avslå förvaltningens förslag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot
6 nej-röster och en ledamot som avstår från att rösta och med ordförandes
röst som utslagsröst att bifalla förvaltningens förslag.
Följande ledamöter röstade ja: Bianka Mårtensson (M), Åsa Ekblad (M),
Solbritt Lundgren (C), Kerstin Peterson-Brodda (L), Babak Rahimi (V) och
Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej: Lars Nyström (SD), Ingvar Wennersten
(SD), Jimmy Nilsson (SD), Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S) och Roland
Hansson (S).
Kent Olsson (SkuP) avstod från att rösta.
__________
Beslutet skickas till: Individ- och omsorgsförvaltningen. Anna Palmgren,
förvaltningschef. Ulrika Persson, bitr förvaltningschef/IFO-chef.
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Utvecklingsstöd - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökningarna med anledning av att förvaltningen
planerar att upprätta ett Covid-19 stöd till föreningslivet under hösten där
medel från utvecklingsstödet ska nyttjas.
Fördelningen av förvaltningens förslag av Covid-19 stöd till föreningslivet
ska beslutas av kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit 4 ansökningar avseende utvecklingsstöd med
ansökningsdatum 30 april. Kommunens föreningar har möjlighet att ansöka
om utvecklingsstödet två gånger om året, 31 oktober och 30 april.
Ansökningarna gällande 31 oktober har fördelats vilket innebär att vid
aktuellt ansökningstillfälle är det 56 800 kronor kvar att fördela.
Utifrån rådande situation med Covid-19 har många av kommunens
föreningar påverkats på lite olika sätt, många föreningar har fått ställa om
sina verksamheter och några till och med ställa in, allt för att hjälpa att
minska smittspridningen. Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för
att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Kultur och fritid arbetar utifrån
att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid,
kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och
unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav anser
förvaltningen att i dessa tider bör kommunen upprätta ett särskilt stöd till
föreningslivet utifrån rådande situation.
Kommunstyrelsen har i ärende ”Initiativärende om krispaket till
föreningslivet” (2020.589) beslutat att förvaltningen ska göra en ny
kartläggning om hur Corona-pandemin totalt sätt har påverkat föreningslivet
i kommunen. Utifrån kartläggningen planerar förvaltningen att upprätta ett
extra stöd till föreningslivet med tydliga kriterier för att på så sätt
kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall.
Då förvaltningen inte har några ekonomiska utrymmen till ett extra stöd till
föreningslivet är förslaget att medel från utvecklingsstöd som ej är fördelade
ska hänskjutas till det extra stöd som föreningarna ska kunna söka under
hösten. Det skulle innebära att förvaltningen har en budget om 102 800
kronor att nyttja till ett sådant eventuellt stöd. Således föreslår förvaltningen
att ansökningarna som inkommit gällande utvecklingsstöd avslås.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-23.
Förslag till fördelning 2020-06-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Avslå ansökningarna med anledning av att förvaltningen planerar att
upprätta ett Covid-19 stöd till föreningslivet under hösten där medel från
utvecklingsstödet ska nyttjas.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Fördelningen av förvaltningens förslag av Covid-19 stöd
till föreningslivet ska beslutas av kommunstyrelsen.
Johan Bolinder (M): Magnus Alms (S) tilläggsyrkande bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Magnus Alms
(S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Utvecklingsstöd – Kultur - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Avslå ansökningarna med anledning av att förvaltningen planerar att
upprätta ett Covid-19 stöd till föreningslivet under hösten där medel från
utvecklingsstöd - kultur ska nyttjas.
Fördelningen av förvaltningens förslag av Covid-19 stöd till föreningslivet
ska beslutas av kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit 4 ansökningar avseende utvecklingsstöd-kultur
med ansökningsdatum 30 april. Kommunens föreningar har möjlighet att
ansöka om utvecklingsstödet två gånger om året, 31 oktober och 30 april.
Ansökningarna gällande 31 oktober har fördelats vilket innebär att vid
aktuellt ansökningstillfälle är det 31 00 kronor kvar att fördela.
Utifrån rådande situation med Covid-19 har många av kommunens
föreningar påverkats på lite olika sätt, många föreningar har fått ställa om
sina verksamheter och några till och med ställa in, allt för att hjälpa att
minska smittspridningen. Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för
att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Kultur och fritid arbetar utifrån
att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid,
kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och
unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav anser
förvaltningen att i dessa tider bör kommunen upprätta ett särskilt stöd till
föreningslivet utifrån rådande situation.
Kommunstyrelsen har i ärende ”Initiativärende om krispaket till
föreningslivet” (2020.589) beslutat att förvaltningen ska göra en ny
kartläggning om hur Corona-pandemin totalt sätt har påverkat föreningslivet
i kommunen. Utifrån kartläggningen planerar förvaltningen att upprätta ett
extra stöd till föreningslivet med tydliga kriterier för att på så sätt
kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall. Då förvaltningen inte
har några ekonomiska utrymmen till ett extra stöd till föreningslivet är
förslaget att medel från utvecklingsstöd-kultur som ej är fördelade ska
hänskjutas till det extra stöd som föreningarna ska kunna söka under hösten.
Det skulle innebära att förvaltningen har en budget om 102 800 kronor (56
800 kr kvar i budget avseende utvecklingsstöd och 31 000 kr avseende
utvecklingsstöd – kultur + Komdras återremiss om 15 000 kr) att nyttja till
ett sådant eventuellt stöd. Således föreslår förvaltningen att ansökningarna
som inkommit gällande utvecklingsstöd-kultur avslås.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-23.
Förslag till fördelning 2020-06-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Avslå ansökningarna med anledning av att förvaltningen planerar att
upprätta ett Covid-19 stöd till föreningslivet under hösten där medel från
utvecklingsstöd - kultur ska nyttjas.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Fördelningen av förvaltningens förslag av Covid-19 stöd
till föreningslivet ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Magnus Alms
(S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen
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Åtgärder mot prognostiserat underskott LSS 2020
Kommunstyrelsens beslut
Anmälan läggs till handlingarna utan ytterligare åtgärder, utöver allmän
återhållsamhet, då nuvarande prognos påvisar ett positivt resultat på
helheten samt att berörd ram beaktas i budgetarbetet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begärde 2020-05-18 komplettering från förvaltningen
avseende fördjupade upplysningar om bakomliggande orsaker till
prognostiserat underskott inom LSS verksamheten för 2020. Förvaltningen
beskriver uppkommen situation gällande ökade behov av LSS-insatser i
ärende KS 2020.747 vilken socialnämndsutskottet beslutade om 2020-0610, Verksamhetsbeskrivning LSS med anledning av ökade behov.
LSS-verksamheten i Skurups kommun utför insatser i enlighet med LSSlagstiftningen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Insatserna omfattar personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson,
avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsvistelse i form av familjehem,
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för
vuxna i form av gruppboende och servicebostad. Det finns ytterligare en
insats som ligger inom kommunens ansvar att utföra och det är bostad med
särskild service för barn eller ungdom. Denna insats finns inte i kommunens
regi inom LSS-verksamheten i Skurups kommun, utan köps av annan
kommun. LSS-verksamheten omfattar 56 personer motsvarande 49,15
årsarbetare. Administrativa funktioner inkluderas i dessa 56 personer och
består av 1 verksamhetschef, 2 enhetschefer, 1 samordnare för
uppdragsinsatserna (kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj) och
1 administratör.
Därutöver finns det 23 ledsagare, 15 avlösare, 26 kontaktpersoner och 7
stödfamiljer. Detta innebär totalt 127 personer som arbetar inom
verksamheten och därutöver ca 15 vikarier.
Fördelningen av antalet personer som omfattas av lagstiftningen och har
beslut på insatser är:
– 41 personer har daglig verksamhet.
– 16 personer har avlösare.
– 27 personer har kontaktperson.
– 19 personer har ledsagning.
– 24 personer har korttidstillsyn (varav 3 personer från annan kommun, där
denna kommun köper plats av Skurups kommun).
– 22 personer som har korttidsvistelse (varav 7 som har stödfamilj och 15
som är på Sparvens korttidsvistelse).
– 25 personer som har bostad med särskild service för vuxna (ytterligare 1
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person som har boendestöd som utförs från Prästgatan).
– 24 personer som har personlig assistans (3 utförs i kommunal regi och 21
utförs av privata bolag)
- 1 person som har bostad med särskild service för barn och ungdom
(Skurups kommun köper plats av privat företag)
Såväl antalet beslut som omfattning av insatser till personer med
funktionsvariationer fortsätter att öka i Skurups kommun. I en tidigare
tjänsteskrivelse redovisas identifierade behov av boende inom de närmaste
tre åren. Behovet bedömdes i den skrivelsen till en ökning med 7-9 platser
under de närmaste tre åren. Situationen har snabbt förändrats och efterfrågan
på LSS-boende har omgående uppkommit. Även för andra LSS-insatser än
boende sker en snabb ökning av antalet beslut. Utmaningar som
verkställigheten ställs inför vid utförandet är bland annat kombination av
funktionsvariation, dåligt psykiskt mående och/eller missbruk hos brukare.
Detta kräver ökad personaltäthet och omgående fortbildning/handledning av
personalen. En annan utmaning är bristen på boendeplatser, eftersom det
inte finns någon ledig lägenhet på LSS-boende inom Skurups kommun.
En lägesrapport som socialstyrelsen gjort, över hela landet, visar på liknande
utveckling som nu sker i Skurups kommun. Den visar även att
kommunernas kostnader för funktionshindersverksverksamheterna ökar över
hela landet. Socialstyrelsen konstaterar vidare att det ofta saknas adekvat
kompetens inom funktionshinderområdet hos baspersonal och att många
kommuner står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Detta för
att klara att möta utmaningar från nya brukares behov och för att ge
förutsättningar för brukarnas delaktighet och självbestämmande.
Beslutsunderlag
Yttrande om prognostiserat underskott LSS 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 243:
Kommunstyrelsen konstaterar att man 2020-06-23, § 187, fattat beslut att
verkställa tillfälligt boende för 4-5 personer i avvaktan på byggnation av
nytt boende samt att vid behov utöka Prästgatans servicebostad med
satellitlägenheter.
Kommunstyrelsen bordlägger delen om åtgärder för det anmälda
prognostiserade underskottet.
Socialnämndsutskottet 2020-06-10, § 44:
Socialnämndsutskottet överlåter åt kommunstyrelsen att besluta om
ytterligare åtgärder för att nå budget i balans då ytterligare åtgärder inte
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är adekvata att vidta inom Individ- och omsorgsförvaltningen.
Kommunstyrelsen 2020-05-18, § 131:
Uppdra åt socialnämndsutskottet att utreda möjliga åtgärder för att komma
tillrätta med det prognostiserade underskottet för LSS.
Uppdra åt individ- och omsorgsförvaltningen att ge kommunstyrelsen
fördjupade upplysningar om bakomliggande orsaker till förvaltningens
prognostiserade underskott.
Åtgärdsförslagen ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Med anledning av den delårsrapport som presenterades
tidigare idag läggs anmälan till handlingarna utan ytterligare åtgärder,
utöver allmän återhållsamhet, då nuvarande prognos påvisar ett positivt
resultat på helheten samt att berörd ram beaktas i budgetarbetet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
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Tillsyn av kommunal hälso- och sjukvård i form av
egenkontroll - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har till Individ och
omsorgsförvaltningen i Skurups kommun i november 2019 inkommit med
en begäran om tillsyn av hälso- och sjukvården i form av egengranskning.
Tillsynen avseende kommunens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete är indelad i fyra delar enligt följande:
Delområde 1. Egenkontroll och riskanalys
Under detta delområde redovisas de riskanalyser som genomförts i
verksamheterna och vilka riskområden som identifierats.
Delområde 2. Egengranskning av dokumentation
En granskningsgrupp genomförde granskning av dokumentationen i tio
patienters journaler. Inför granskningen tog arbetsgruppen fram en
granskningsmall.
Delområde 3. Egengranskning av process och rutin
I delområde 3 granskades två rutin områden kopplade till
journalgranskningen nämligen:
- Rutiner vid Vård i livet slut
- Rutiner vid dokumentation i patientjournal
Delområde 4. Patienter och anhörigas /närståendes delaktighet
Detta delområde granskade i samband med granskningen av
patientjournalerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17.
Rapport, daterad 2020-03-12.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta del av rapporten och lägga den till
handlingarna.
Tidigare behandling
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Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Socialnämndsutskottet 2020-06-10, § 41: Kommunstyrelsen föreslås ta del
av rapporten och lägga den till handlingarna.
Socialnämndsutskottet beslutar för egen del att IVO´s svar i aktuellt
ärende presenteras för socialnämndsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna-Lena Fällman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt
socialtjänstlagen - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för handläggning av bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Protokollsanteckning
Magnus Alm (S) vill ha fört till protokollet att socialdemokraterna sedan
tidigare är emot att anhörigbidraget tas bort.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med riktlinjerna är att de ska ange en ambitionsnivå för beviljat
bistånd inom vård och omsorg beviljade utifrån 4 kap 1 § SoL och definiera
vad som bedöms utgöra skälig levnadsnivå i Skurups kommun.
Riktlinjerna är i första hand en vägledning för biståndshandläggare som
handlägger och beslutar enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna innebär inte
någon inskränkning i den enskildes rätt att ansöka om bistånd som går
utöver riktlinjerna och rätten att få en individuell prövning av sin ansökan.
Riktlinjerna utgår från behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, med en
strukturerad dokumentation som utgår ifrån Individens behov i centrum
(IBIC), vilka anger kriterier som gäller för rätt till ett visst stöd samt i vissa
fall med vilken frekvens stödet beviljas i normalfallet. IBIC skapar både
förutsättningar för en likvärdig handläggning och för ett bättre underlag för
planering av genomförandet av beviljade insatser.
Målsättningen är att riktlinjerna ska garantera en rättssäkerhet genom att
säkerställa att biståndsbeslut så långt det är möjligt fattas enligt samma
bedömningsgrunder. Kommunens invånare ska behandlas lika oavsett vilken
handläggare man möter och oberoende av var man är bosatt i kommunen.
Riktlinjerna ska också bidra till en ökad tydlighet i organisationen och skapa
förutsättningar för fortsatt gott samarbete och därmed öka kvaliteten för den
enskilde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27.
Förslag till riktlinjer reviderade 2020-05-25.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2020-06-10, § 42:
Socialnämndsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till
riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen
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Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
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Förfrågan om försäljning av fastigheten Skurup
Skivarp 18:46 - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att lägga ut fastigheten till
försäljning hos mäklaren med förbehåll att inte sälja för under det pris som
förvaltningen angett i tjänsteskrivelsen samt med krav på byggnation inom
två år.
Sammanfattning av ärendet
Efter förvärv av fastigheterna Skurup Skivarp 18:36 och 18:47 har köparna
inkommit med en förfrågan om att få köpa intilliggande fastighet Skurup
Skivarp 18:46, som ägs av Skurups kommun.
Konsekvensanalys/Överväganden
Fastigheten Skurup Skivarp 18:46 är en obebyggd fastighet på 856 kvm.
Marken är detaljplanelagd för bostäder. VA finns i utmed vägen väster om
fastigheten men är ej indraget. Infarten till Skurup Skivarp 18:32 direkt norr
om Skurup Skivarp 18:46 är tryggad via ett befintligt vägservitut. Denna
väg kan nyttjas även för att nå Skivarp 18:46.
Villatomter på Konduktörsvägen i Skivarp har 2019 sålts för cirka 175
kr/kvm vilket skulle motsvara 150 000 kr för den aktuella fastigheten. Dessa
har dock varit i ett mer byggbart skick än den aktuella som är kuperad samt
igenvuxen med sly och ett flertal mindre träd. Detta medför att värdet för
Skivarp 18:46 bedöms ligga i storleksordningen 110-130 000 kr.
Taxeringsvärdet är 117 000 kr. Någon värdering av fastigheten är inte gjord
eftersom föreslagen köpeskilling är liten och jämförbara försäljningar skett i
närtid.
Beslutsunderlag
Förfrågan, daterad 2020-05-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25.
Fastighetsinformation, daterad 2020-05-25
Förvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar sälja fastigheten
Skurup Skivarp 18:46 samt att försäljningspriset sätts till 120 000 kr.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förvaltningen får i uppdrag att lägga ut fastigheten
ut till försäljning hos mäklaren med förbehåll att inte sälja för under det pris
som förvaltningen angett i tjänsteskrivelsen samt med krav på byggnation
inom två år.
Solbritt Lundgren (C): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Jimmy Nilsson (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Patientsäkerhetsberättelse 2019 inom
skolhälsovårdens verksamhetsområde - Bordlagt
ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för 2019 inom
skolhälsovårdens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvalitén inom hälso- och sjukvården
systematiskt och fortlöpande utvecklas.
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården
där även skolhälsovården ingår. Som en del i kommunstyrelsens uppföljning
av denna verksamhet har medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
upprättat en verksamhetsberättelse för 2018.
Målet är att säkerställa att det bedrivs en god och säker skolhälsovård
genom:
Att det inom verksamheten finns bemanning och personal med nödvändig
kompetens.
Att det finns säkra rutiner och riktlinjer för arbetet och att dessa är kända
och följs av personalen.
Att förändringar i lagar, föreskrifter och allmänna råd appliceras i vår
verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11.
Patientsäkerhetsberättelse inom skolhälsovårdens verksamhetsområde 2019,
daterad 2020-02-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
Patientsäkerhetsberättelsen för 2019.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Skol- och utbildningsutskott 2020-05-20, § 36:
Skol- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
Patientsäkerhetsberättelsen för 2019.
Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Avvikelserapport från skolhälsovården 2019 - Bordlagt
ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alla avvikelserapporter inom skolhälsovården ska anmälas till
skolhuvudmannen. Under 2019 har fem avvikelser rapporterats. Härmed
anmäls dessa via skol- och utbildningsutskottet till skolhuvudmannen, d v s
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avvikelserapport 2019-11-07.
Avvikelserapport 2019-11-07.
Avvikelserapport 2019-11-07.
Avvikelserapport 2019-11-04.
Avvikelserapport 2019-03-27.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol-och utbildningsutskottet överlämnar anmälningarna till
kommunstyrelsen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Skol- och utbildningsutskott 2020-05-20, § 37:
Skol- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga anmälan
av avvikelserapporter till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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Fyllnadsval av ledamot i skol- och utbildningsutskottet
efter Maria Ivansson (MP) - Bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Göran Larsson (MP) väljs som ny ledamot i skol- och utbildningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ivansson (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i skol- och utbildningsutskottet.
Kommunfullmäktige har därefter valt Göran Larsson (MP) som ny ersättare
i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har nu att förrätta val av ersättare i
skol- och utbildningsutskottet efter Maria Ivansson (MP).
Beslutsunderlag
E-post från Maria Ivansson (MP).
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Göran Larsson (MP) väljs som ny ledamot i skol- och
utbildningsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde.
Löneenheten.
Kanslienheten.
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Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag
till genomförande av kraven på fiskeredskap i
engångsplastdirektivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och överlämna det till
Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande förslag till genomförande av
kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.
Sammanfattning av ärendet
Remissen innehåller förslag om att införa ytterligare ett producentansvar likt
”Tidningar & Förpackningar”, ”Fordonsdäck”, ”Riskavfall” etc. Skurups
kommun kan beröras om förslaget träder i kraft och bemöter det därför med
särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-09.
Yttrande på remiss, dnr 2666-2019.
Remissen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och överlämna det till
Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande förslag till genomförande av
kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lena Johansson, enhetschef.
Miljöstrategiska enheten.
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Yttrande över lagrådsremiss Slopad straffrabatt för
unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och överlämna det till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i
åldersgruppen 18–20 år innebär att det vid påföljdsbestämningen tas hänsyn
till den tilltalades ålder i förhållande till brottets allvarlighetsgrad. Vilket
medför att utdömda straff inte återspeglar brottslighetens allvar i tillräcklig
grad.
I utkastet lämnas förslag som innebär att om någon som är 18–20 år har
begått ett brott, och det för brottet är föreskrivet fängelse i lägst ett år eller
mer, ska hens ungdom inte beaktas särskilt vid straffmätningen. Det ska inte
heller krävas särskilda skäl för att döma lagöverträdare i den åldersgruppen
till fängelse, och samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga
lagöverträdare, t.ex. fängelse på livstid. Särskilda ungdomspåföljderna
föreslås i princip vara förbehållna personer som inte fyllt 18 år vid
tidpunkten för brottet. Den som är över 18 år kan dömas till någon av
ungdomspåföljderna endast om det finns särskilda skäl för det. Vidare
föreslås att vissa allvarliga brott, t.ex. mord eller våldtäkt mot barn, inte ska
kunna preskriberas om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.
Skurups kommun är en av flertalet remissinstanser. Förslag till
lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Yttrande, daterad 2020-09-22
Utkast Lagrådsremiss hösten 2020
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och
överlämna det till Justitiedepartementet.
Ingvar Wennersten (SD): Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget
och överlämna det till Justitiedepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagt förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Individ- och omsorgsförvaltningen,
ju.remissvar@regeringskansliet.se, Ju.L5@regeringskanslliet.se
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Upphävande av finansiella riktlinjer för Skurups
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upphäver finansiella riktlinjer för Skurups kommun med
hänvisning till att kommunfullmäktige 2019-06-17, § 183, antagit reviderad
finanspolicy vilka tillika utgör finansiella riktlinjer för Skurups kommun och
dess helägda bolag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-05, § 293, anta finansiella riktlinjer
för Skurups kommun. Kommunfullmäktige 2019-06-17 fastställde reviderad
finanspolicy för Skurups kommun och dess helägda bolag. Av
beslutsunderlagen inför beslut om finanspolicyn framgår att policyn även
utgör finansiella riktlinjer. Med anledning av detta behöver
kommunstyrelsen upphäva sin fastställda finansiella riktlinje.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver finansiella riktlinjer för Skurups kommun med
hänvisning till att kommunfullmäktige 2019-06-17, § 183, antagit reviderad
finanspolicy vilka tillika utgör finansiella riktlinjer för Skurups kommun och
dess helägda bolag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
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Sammanträdesdagar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 7, ska kommunfullmäktige
fastställa sina sammanträdesdagar och enligt § 49 ska beredningarna
fastställa sina sammanträdesdagar. Vidare ska kommunstyrelsen enligt § 14
i kommunstyrelsens reglemente fastställa sina sammanträdesdagar.
Sammanträdesplaneringen syftar till en tydlig struktur för beslutsprocessen
från utskott och beredningar via kommunstyrelsen och vidare till
kommunfullmäktige.
I syfte att möjliggöra en effektiv beslutsprocess utgår sammanträdesplaneringen från kommunfullmäktiges sammanträden. Därefter har
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, beredningarna och utskotten lagts
in.
Av kommunfullmäktigs arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
framgår tider för när utskick ska vara ledamöterna tillhanda. Förslag till
sammanträdesdagarna tar bl.a. hänsyn till detta. Hänsyn har tagits till
beredningarnas önskemål gällande veckodag men inte till önskemål om
särskild vecka i månaden. Hänsyn har också tagits till helgdagar och
klämdagar.
I det fall en beredning eller ett utskott vill ändra sammanträdesdag måste
hänsyn tas till att det bör vara minst 34 dagar mellan beredningens
respektive utskottets sammanträde och kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30.
Sammanträdesplan för 2021, daterad 2020-09-30.
Förvaltningens förslag till beslut
Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Kanslienheten.
Justerandes signatur

57 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 286

Dnr KS 2020.826

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Magnus Alm (S), Lena Axelsson
(S), Roland Hansson (S), Kristina Wieslander (V) och
Kerstin Petersson-Brodda (L) om Lilla Kubens
förskolelokaler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tagit del av initiativärendet och lämnar följande
redogörelse.
Efter att initiativärendet behandlades i kommunstyrelsen 2020-05-18 har
kommunen dels haft dialog med förskolan Lilla Kuben och dels haft
medlingssammanträde i Hyresnämnden i Malmö med anledning av att
förskolan sökte om medling hos nämnden för att lösa hyrestvistfrågan.
Bakgrunden till att den privata förskolan är uppsagd från lokalerna per
2020-03-31 är för att kommunen själv är i behov av lokalerna för eget
ändamål. Även om inte kommunen har någon juridisk skyldighet att
tillhandahålla lokaler till en privat förskola har en lösning som gynnar båda
parter fallit på plats.
Under hyresnämndsförhandlingarna kom parterna överrens om följande
gällande Lilla Kubens hyresförhållande med kommunen.
Kommunen ansöker om ett tillfälligt bygglov och uppför en modulbyggnad
på gården framför fastigheten på Västergatan 44. Kommunen hyr modulerna
av upphandlad leverantör och hyr sedan ut dem i andra hand till förskolan
med samma hyra som kommunen betalar till leverantören. Kommunen står
dock för montage, etablering samt anslutningskostnader för media (el,
vatten, fiber m.m.) och beräknas kosta ca 650 000 kr. Förskolan får tillgång
till hela gården för utemiljövistelse.
Parterna kom överrens i hyresnämnden om en hyrestid på 3 år. Detta dock
under förutsättning att kommunen får beviljat tillfälligt bygglov för att
uppföra en modulbyggnad på tomten.
Med detta ges Förskolan Lilla Kuben goda förutsättningar att hitta en bra,
långsiktig lösning på lokalbehovet hos annan hyresvärd.
Men hänsyn till ovanstående lösning mellan parterna anser
Serviceförvaltningen att initiativärendet är besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31.
Protokoll från Hyresnämnden i Malmö, daterad 2020-08-26
Justerandes signatur

58 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 286

Dnr KS 2020.826

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige föreslås att anse
initiativärendet besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Initiativärendet anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef,.
Ulrika Fridh, bitr. förvaltningschef.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur

59 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 287

Dnr KS 2020.1283

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Exploateringsavtal avseende fastigheten Delfinen 6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal mellan Skurups kommun
och Henrik Och Sven-Olof Fastigheter AB.
Sammanfattning av ärendet
Inom fastigheten Delfinen 6, belägen i Skurups tätort, finns en befintlig
byggnad som sedan många år har stått tom och outhyrd. Fastighetens läge
brukar beskrivas ligga centralt i fem-korset och intill det pågående
exploateringsprojektet på Kv. Karl och Olof. Större delen av fastigheten
Delfinen 6 är hårdgjord och har tidigare använts som kundparkering åt Coop
livsmeddelsbutik.
Skurups kommun anser att det finns god potential till förtätning på
fastigheten varför en dialog med fastighetsägaren har förts om möjligheten
till nya verksamheter i befintlig byggnad samtidigt som resterande del av
fastigheten borde utveckas. Fastighetsägaren har tecknat hyreskontrakt med
ny hyresgäst inom befintliga lokaler. Hyresgästens verksamhet har dock
visat sig inte falla inom ramen för vad som medges i gällande detaljplan.
Kommunen anser att föreslagen verksamhet, dvs ny hyresgäst är väl lämpad
på aktuell fastighet och skulle tillföra liv och rörelse på en nuvarande öde
tomt i centrala Skurup. Förvaltningen bedömer att ett upphävande av del av
gällande detaljplan för fastigheten Delfinen 6 kan möjliggöra den tänkta
verksamheten på fastigheten. Skurups kommun anser att det är av största
vikt att fastighetsägaren vill utveckla den obebyggda delen av Delfinen 6,
förslagsvis genom bostadsexploatering i 2-4 plan.
För att möjliggöra exploatering av fastigheten har ett exploateringsavtal
tagits fram. I exploateringsavtalet regleras bland annat markåtkomstfrågor,
utbyggnad av infrastruktur, tidplan för exploatering samt viten om
exploateringen uteblir. Enligt avtalet ska motparten ställa säkerhet för sina
åtaganden enligt exploateringsavtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14.
Exploateringsavtal med bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna
exploateringsavtal mellan Skurups kommun och Henrik Och Sven-Olof
Fastigheter AB.

Justerandes signatur

60 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 287

Dnr KS 2020.1283

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Per Andersson

Justerandes signatur

61 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 288

Dnr KS 2020.184

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Redogörelse för bakgrund till avtal om produktlicenser
för skolans systematiska kvalitetsarbete - Bordlagt
ärende
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ger Skol- och utbildningsutskottet i uppdrag att följa upp
bakgrunden till avtalet om produktlicenser för skolans systematiska
kvalitetsarbete, dnr KS 2020.119.
Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Planeringen,
uppföljningen och utvecklingen av utbildningen ska genomföras även på
förskole- och skolenhetsnivå. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid
enheten genomförs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål
som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella
mål).
För att kunna genomföra detta arbete med hög delaktighet och på ett
rättssäkert och långsiktigt sätt valde skol- och utbildningsförvaltningen att
teckna avtal med Stratsys. I avtalet ingår fortbildning till de personer som
ska arbeta med systemet, det vill säga förvaltningsledning, rektorer och
systemförvaltare.
Via ATEA har förvaltningen haft möjlighet att sluta avtal med Stratsys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anse ärendet
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 89:
Skol- och utbildningsutskottet får i uppdrag att följa upp bakgrunden till
avtalet om produktlicenser för skolans systematiska kvalitetsarbete, dnr KS
2020.119.
Justerandes signatur

62 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 288

Dnr KS 2020.184

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet anses besvarat med
hänvisning till tjänsteskrivelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

63 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 289

Dnr KS 2020.1128

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Remittering av motion från Fredrik Roström (S) om
kiosken i Mossby
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till serviceförvaltningen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Fredrik Roström (S) följande:
Näringslivsansvarige Nicklas, Niffe, Ohlsson (M) omgående redogör för
kommunfullmäktige kring turerna ang kiosken i Mossbystrand.
Kommunstyrelsens får i uppdrag att säkerställa så inga entreprenörer med
koppling till politiker får uppdrag för kommunen.
Förslag på adekvata åtgärder ska vara tillhanda kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige senast 30/11 2020.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2020-08-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 42:
Motion om kiosken i Mossby, KS 2020.1128, remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Fredrik Roström (S).

Justerandes signatur

64 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 290

Dnr KS 2020.1126

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Remittering av initiativ från Magnus Alm (S) om
friluftsbadet
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till serviceförvaltningen och till kommunjuristen för
yttrande. Av yttrandet ska särskilt belysas vilka konsekvenserna blir om man
bryter avtalet i förtid.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås följande:
- Vi föreslår att avtalet med Eventpiloterna bryts omgående.
- Att förvaltningarna får i uppdrag att låta ungdomar i kommunen få
sommarjobba på badets kioskverksamhet med start 2021.
- Att ett samarbete med föreningsliv och skola ses över för ett långsiktigt bra
alternativ till ungdomar att sköta kiosken.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-08-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Ärendet remitteras till serviceförvaltningen och till
kommunjuristen för yttrande. Av yttrandet ska särskilt belysas vilka
konsekvenserna blir om man bryter avtalet i förtid.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Christian Björkqvist, kanslichef/kommunjurist.

Justerandes signatur

65 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 291

Dnr KS 2020.1212

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Babak Rahimi (V) om
antikorruptionspolicy
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet avskrivs i delen som avser policy då detta inte ryms inom ramen för
kommunstyrelsens befogenheter.
Ordföranden ska på kommunstyrelsens nästa sammanträde informera om
hanteringen av ärendet.
Inför nästa möte återkommer Babak Rahimi (V) till ordföranden
med förtydligande av vilka frågeställningar han önskar svar på.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås följande:
1. Kommunstyrelsens ordförande redogör för kommunstyrelsen hur den
utvecklingsplan som han syftar till har tillkommit.
2. Kommunstyrelsens ordförande redogör för vilka kontakter som har tagits
med näringsliv om utvecklingen, och på vilka grunder har just dessa
motparter valts för kontakter samt var vilken politisk organ har fattat beslut
om dessa kriterier.
3. Kommunstyrelsens ordförande redogör för kommunstyrelsen om
kriterierna för det tilltänka upphandlingen för Mossbykiosken: var beslut om
dessa har fattats och hur det har dokumenterats.
4. Kommunstyrelsen tar fram förslag på antikorruptionspolicy.
Vid kommunstyrelsen 2020-08-06 redogjorde förvaltningschefen för
serviceförvaltningen om förvaltningens agerande i ovanstående frågor.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-08-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Ärendet avskrivs i delen som avser policy då detta inte
ryms inom ramen för kommunstyrelsens befogenheter.
Babak Rahimi (V): Ordföranden informerar på kommunstyrelsens nästa
sammanträde om hanteringen av ärendet.
Johan Bolinder (M): Babak Rahimi (V) återkommer till ordföranden
med förtydligande av vilka frågeställningar han önskar svar på i god tid
Justerandes signatur

66 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 291

Dnr KS 2020.1212

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

inför nästa kommunstyrelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________

Justerandes signatur

67 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 292

Dnr KS 2020.1231

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Remittering av initiativ från Lars Nyström (SD) om
antikroppstester av Covid-19 för anställda i Skurups
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till individ- och omsorgsförvaltningen för yttrande
avseende ekonomiska och praktiska aspekter.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås att samtliga anställda i Skurups kommun ska erbjudas
kostnadsfritt antikroppstest (Covid-19) vid ett tillfälle under år 2020.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-08-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Johan Bolinder (M): Ärendet remitteras till individ- och
omsorgsförvaltningen för yttrande avseende ekonomiska och praktiska
aspekter.
Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): I det fall ärendet ska remitteras ska ärendet handläggas
skyndsamt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Johan Bolinders (M) förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.

Justerandes signatur

68 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 293

Dnr KS 2020.1290

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om utredning
av kiosken på friluftsbadet i Skurup
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles, vilket innebär att:
Kanslichefen/juristen anställd hos Skurups kommun snarast utreder
mellanhavandena i denna fråga mellan Eventpiloterna KB och Skurups
kommun, redovisar dessa avtal och andra överenskommelser samt utreder
om det objektivt sett finns misstanke om brott. Utredningen ska redovisas
för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås följande:
Kanslichefen/juristen anställd hos Skurups kommun snarast utreder
mellanhavandena i denna fråga mellan Eventpiloterna KB och Skurups
kommun, redovisar dessa avtal och andra överenskommelser samt utreder
om det objektivt sett finns misstanke om brott. Utredningen ska redovisas
för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-09-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Christian Björkqvist, kanslichef.

Justerandes signatur

69 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 294

Dnr KS 2020.1339

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Remittering av fråga från Jörgen Lidfeldt (SD) om
upphöjd korsning vid Flintebro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera frågan till serviceförvaltningen för
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (SD) väckte en fråga på kommunstyrelsen 2020-09-01 men
ärendet bordlades.
Vid dagens sammanträde förtydligar Lars Nyström (SD) följande:
Kommunfullmäktige har bifallit en motion om korsning vid Flintebro.
Motionen är nu verkställd och resultatet är inte förenligt med intentionen i
motionen. Jörgen Lidfeldt (SD) ställde därför frågan om varför det blivit så.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om frågan ska remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

70 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 295

Dnr KS 2020.1336

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Lena Axelsson (S) om
återkoppling av kustförvaltningsplanen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att återkoppla till
kommunstyrelsen om var i processen vi befinner oss när det
gäller kustförvaltningsplanens innehåll.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) initierar ett ärende om behov av föredragning i
kommunstyrelsen om var i processen vi befinner oss när det gäller planens
innehåll.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om att uppdra åt förvaltningen att
återkoppla till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

71 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 296

Dnr KS 2020.1348

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om
tjänstepersoners deltagande på kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningschef för serviceförvaltningen uppdras att på kommunstyrelsens
sammanträden framöver delta för att möjliggöra dialog och för att
ge information från förvaltningens verksamhet likt den som
kommundirektören ger.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås följande:
Att ansvarig tjänsteman för serviceförvaltningen deltar på
kommunstyrelsens sammanträden framöver för att informera om
verksamheterna och föra dialog i ärenden där vi som beslutsfattare är
ansvariga.
Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligar Magnus Alm (S) att han
efterlyser dialog med serviceförvaltningen likt den dialog som sker med
övriga förvaltningar i sina respektive utskott.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-09-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Ärendet remitteras till serviceförvaltningen för att ta
fram förslag på former för att hålla kommunstyrelsen informerad.
Magnus Alm (S): Förvaltningschef för serviceförvaltningen uppdras att på
kommunstyrelsens sammanträden framöver delta för att möjliggöra dialog
och för att ge information från förvaltningens verksamhet likt den som
kommundirektören ger.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Magnus Alms (S) förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Justerandes signatur

72 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 297

Dnr KS 2020.1349

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Avskrivning av initiativ från Magnus Alm (S) om plan
för besök på äldreboende under covid-19
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet avskrivs.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås följande:
Förvaltningen skyndsamt kommer med en hållbar lösning hur vi möjliggör
får våra vårdtagare att träffa sina anhöriga på ett säkert sätt.
Vi på nästa kommunstyrelse får information om hur detta är löst.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2020-09-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Initiativet avskrivs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

73 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 298

Dnr KS 2020.1354

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om hantering av
tomtkön under senaste året
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen ska ske på
serviceförvaltningens informationspunkt på kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) initierade ärendet på kommunstyrelsen 2020-09-01 men
ärendet bordlades.
På dagens sammanträde förtydligar Magnus Alm (S) sitt initiativ. Han vill
ha en återrapportering om hur det gått med arbetet med tomtkön.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om återrapporteringen ska ske på
serviceförvaltningens informationspunkt på nästa
kommunstyrelsesammanträde och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

74 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 299

Dnr KS 2020.1355

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Svar på initiativ från Lena Axelsson (S) om
sekretessbrott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in en extern expert för att hålla en
information om sekretess som berör den typ av ärenden som
kommunstyrelsen hanterar.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) initierade ett ärende om sekretessbrott på
kommunstyrelsen 2020-09-01 och då bordlades ärendet. Hon efterfrågar
utbildning och information i offentlighet- och sekretesslagen och
förhållningsregler för kommunstyrelsen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Kommunstyrelsen utbildas om sekretess.
Johan Bolinder (M): Kommunjuristen får i uppdrag att hålla en information
om sekretess som berör den typ av ärenden som kommunstyrelsen hanterar.
Magnus Alm (S): Bifall till Johan Bolinders (M) förslag med ändring att det
ska vara en extern expert som bjuds in.
Ingvar Wennersten (SD): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit Magnus Alms (S) förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.

Justerandes signatur

75 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 300

Dnr KS 2020.184

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Anmälningsärenden från samtliga förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden enligt sammanställningarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-08-24.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-09-29.
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2020-08-25.
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2020-09-30.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningsärendena kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

76 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 301

Dnr KS 2020.186

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Kommunstyrelsens beslut
Protokollen från utskott och bolag läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger sammanställning av protokoll från utskott och bolag:
KS 2020.21, Socialnämndsutskottet, 2020-06-10, § 40–46
KS 2020.633, Skol- och utbildningsutskott, 2020-06-17, § 39–47
KS 2020.1016, Socialnämndsutskottet, 2020-07-02, § 40–42
KS 2020.1065, Socialnämndsutskottet, 2020-07-02, § 40–41
SH 2020.74, Skurupshem AB, 2020-05-27, §20-24
SH 2020.83, Skurupshem AB, 2020-06-04, § 20-29
SH 2020.81, Skurupshem AB, 2020-06-15, § 1-14
EL 2020.4, Skurups Elverk AB, 2020-05-29, § 26-34
EL 2020.114, Skurups Elverk AB, 2020-06-15, § 1-14
EH 2020.15, Skurups Energihandel AB, 2020-05-29, § 13-17
EH 2020.17, Skurups Energihandel AB, 2020-06-15, § 1-14
KA 2020.51, Skurup Kommunala AB, 2020-05-28, § 36-47
KA 2020.56, Skurup Kommunala AB, 2020-06-15, § 1-16
JB 2020.10, Skurups Jordbruks AB, 2020-06-10, § 44-59
JB 2020.23, Skurups Jordbruks AB, 2020-06-15, § 1-14
MB 2020.13, Skurups Kommunhus AB, 2020-05-27, § 13-22
MB 2020.20, Skurups Kommunhus AB, 2020-06-15, stämma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om protokoll från utskott och bolag kan
läggas till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

77 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 302

Dnr KS 2020.185

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Anmälan av delegationsbeslut från samtliga
förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten från serviceförvaltningen för september görs om då
uppgifter saknas i redovisningen. Övriga delegationsbeslut läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut enligt sammanställningarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-02-18.
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2020-02-19.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen 2020-02-18.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Delegationsbesluten från serviceförvaltningen för
september görs om då uppgifter saknas i redovisningen. Övriga
delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om delegationsbesluten kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

78 (78)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 303

Dnr KS 2020.1374

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.728

Initiativ från Magnus Alm (S) om intressekonflikter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen remitterar initiativet till serviceförvaltningen och till
kommunjuristen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslås följande:
Kommunstyrelsen tillsätter ett organ/utser en grupp som är representerad av
alla de sk tre blocken.
Organet/gruppen ska löpande informeras av förvaltningarna vilka kontakter
förvaltningarna har med intressenter i fastighetsbranschen och i den fysiska
planeringen av kommunen.
Att Johan Bolinder (M) och Nicklas Olsson (M) rapporterar månadsvis till
organet/gruppen vilka kontakter de haft/planerar, inom ramen för deras
politiska uppdrag, med intressenter i fastighetsbranschen.
Att Johan Bolinder (M) och Nicklas Olsson (M) anmäler till revisionen när
deras gemensamma fastighetsbolag BOLEA AB genomfört eller planerar
genomföra dialoger med aktörer i branschen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-10-06.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan remitteras till
serviceförvaltningen och till kommunjuristen för yttrande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

