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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Plats och tid

Sammanträdesrum Nils/Holger, kommunhuset, 2020-10-06,
kl. 18.00–20.25

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Christian Björkqvist, kanslichef
Magdalena Hellström, Enhetschef för information och
kommunikation
Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande

Justerade paragrafer

§ 31–38

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-10-

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Jörgen Sjöslätt (C)

Justerare

Göran Leander (S)

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

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-10-06

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

Anslaget uppsatt av

Kommunhuset i Skurup

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Beslutande
Jörgen Sjöslätt (C)
Anders Kristiansen (SkuP)
Tommy Elofsson (M)
Lars Dekan (SD)
Ingrid Book (SD)

Fredrik Roström (S)
Göran Leander (S)
Eva Roslund (S)
Lisen Hendeberg (V)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Håkan Hansson (M)
Magnus Book (SD)

Conny Axtelius (S)

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72
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Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-10-06

KUB § 31

Godkännande av dagordning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Dagordningen godkänns.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2020.72
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

KUB § 32

Arbetsmarknadsfrågor - Diskussion om gränsdragning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Vid nästa sammanträde behandlas ärendet kring hur beredningens arbete
med arbetsmarknadsfrågor ska avgränsas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen diskuterar gränsdragningsfrågor gällande
beredningens ansvar för arbetsmarknadsfrågor med kommunstyrelsens
ordförande Johan Bolinder (M). Under diskussionen framförs följande:
- KUB:ens ansvar bör förtydligas i ett inriktningsdokument.
- KUB:ens arbete med arbetsmarknadsfrågor ska vara visionärt och
övergripande. Arbetet inriktas på strategier på ett övergripande plan - ej
direkt operativa frågor.
- Viktigt att beakta helheten; Arbetsmarknad, näringsliv och individer.
- Näringslivets svårigheter med kompetensförsörjning påtalas.
Ledamöterna tar frågeställningen med sig vidare för diskussion i respektive
partigrupp.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 33

Dnr KS 2016.535

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Kommunikationsstrategi för Skurups kommun
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till reviderad
kommunikationsstrategi till kommunutvecklingsberedningens sammanträde
den 3 november.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschef Magdalena Hellström Informerar om kommunens
kommunikationsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-27, §
390. Strategin är i behov av revidering.
Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram
förslag till reviderad kommunikationsstrategi till
kommunutvecklingsberedningens sammanträde den 3 november.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunutvecklingsberedningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Informationsenheten.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 34

Dnr KS 2020.334

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Vision 2045
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna. Presentationen skickas ut till
ledamöter och ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eva-Marie Engström ger en statusuppdatering gällande
arbetet med Vision 2045. Ärendet gällande arbetsprocess, budget m m
kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020.

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 35

Dnr KS 2019.1556

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Kultur-, biblioteks- och fritidsplan - eventuell
sammanläggning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan slås samman till en plan i det
fortsatta arbetet med planerna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige
godkänna att kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan slås samman till en
plan i det fortsatta arbetet med planerna.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutades att återremittera
ärendet för komplettering med ifylld checklista enligt FN´s barnkonvention.
Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse med ifylld checklista
enligt FN´s barnkonvention.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 9:
Ärendet återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för
att kompletteras med ifylld checklista enligt FN´s barnkonvention.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-11-12, § 60:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan slås samman till en plan i det
fortsatta arbetet med planerna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att tidigare förslag kompletterat med ifylld
checklista enligt FN´s barnkonvention sänds vidare till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunutvecklingsberedningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 36

Dnr KS 2019.1584

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

E-förslag om naturstig i Skivarp
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Ordföranden ges i uppdrag att bjuda in förslagsställaren till nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget efterlyser en naturstig i Skivarp. Förslaget att röja sly så att
befintliga träd framträder och så att man kan gå bland dem. Gallra fram den
befintliga stigen i detta område och utöka den. För att utöka naturområdet
kan man plantera träd på marken som ligger i träda söder om dungen och
kanske på sikt även plantera träd på åkern som går ut i en spets norr om
dungen mellan Banvallen och Torsviksvägen.
Området runt den befintliga dungen är utarrenderat och brukas som
åkermark. Området är detaljplanelagt som industri/småindustri men kommer
i kommande översiktsplan att pekas ut för bostadsändamål med ett
grönområde på den plats där det idag finns träd, buskar och sly. Genom att
röja bort all tät sly och buskar går det att skapa ett promenadvänligt
naturområde. Skall ett sådant område skapas anses det viktigt att ta ett
helhetsgrepp över området och röja bort även döda större grenar och
eventuella träd som riskerar falla vid kraftig vind. Kostnaden för
genomförande av e-förslaget uppgår till ca till 400.000 kr och därutöver
årlig skötsel av området. Plantering av ett 20-tal nya träd innebär en kostnad
på ytterligare 120.000 kr. Medel finns ej i budget.
Ett möjligt alternativ i närtid är att göra en slinga som innebär promenad i
åkerkant samt en bit på Banvallen. Några grus-/asfalthögar får avlägsnas
samt lättare röjningsarbete vilket beräknas ta 1-2 dagars arbete och kan
rymmas inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2020-07-13
E-förslag
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 37

Dnr KS 2020.536

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Motion från Lars Nyström (SD) och Lars Dekan (SD) om
konst i gångtunnlar
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens andra att-sats och att
avslå den första att-satsen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna yrkar på följande:
Att någon gångtunnel förskönas med konst av några lokala konstnärer med
verk på betongen.
Att någon gångtunnel förskönas med konst av skolungdomar med verk på
betongen.
Det finns sju gång- och cykeltunnlar i Skurups kommun. Tunnlarna bildar
viktiga, trafiksäkra passager under de barriärer som utgörs av vägar och
järnvägsspår. Gång- och cykeltunnlarna används flitigt, speciellt av skolbarn
som en del av deras väg till skolan. Tunnlar upplevs ofta som otrygga och
obehagliga särskilt kvällstid. En fin tunnel kan öka känslan av trivsel och
trygghet.
Serviceförvaltningen har varit i kontakt med några lokala konstnärer som
målade bland annat elskåpen i Skurup för några år sedan på uppdrag utav
Skurups Elverk. Utifrån responsen finns det ett intresse att måla
gångtunnlarna i kommunen, en uppskattad kostnad för att måla en
gångtunnel (ca 17 meter lång) är 80 000 kronor.
Skurups kommun tillsammans med föreningslivet arrangerar en mängd olika
lovaktiviteter för kommunens barn och unga. Graffitimålning är en
återkommande aktivitet som erbjuds till ungdomarna. Målningen görs på en
provisorisk vägg och är ett uppskattat inslag av ungdomarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2020-09-22
Motion

Justerandes signatur

11 (13)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 37

Dnr KS 2020.536

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

Förslag till beslut under sammanträdet
Lisen Hendeberg (V), Göran Leander (S), Anders Kristiansen (SkuP),
Tommy Elofsson (M), Eva Roslund (S), Fredrik Roström (S) och Jörgen
Sjöslätt (C) yrkar bifall till motionens andra att-sats och avslag på motionens
första att-sats.
Lars Dekan (SD) och Ingrid Book (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huruvida förslaget att bifalla den andra
att-satsen samt avslå den första ska utgöra beredningens huvudförslag och
att alternativförslaget ska utgöra bifall till motionen och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 38

Dnr KS 2020.717

Kommunutvecklingsberedningen

2020-10-06

Diarienummer

KS 2020.72

E-förslag om utomhus-friidrottsanläggning och
fotbollsplan
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget med hänvisning till att
planeringen för markområdets framtida användning inte är klarlagd i
dagsläget. Kommunfullmäktige uttalar att i framtida planering ska behovet
som påpekas i e-förslaget tas i åtanke.
Sammanfattning av ärendet
Elever och personal på Prästamosseskolan har lämnat in ett e-förslag om hur
marken ska användas när Mackleanskolan rivs som kommunfullmäktige har
beslutat tidigare i år. Förslaget är att där skall anläggas en utomhus
friidrottsanläggning och ett grönområde som kan utnyttjas till olika
rastaktiviteter som fotboll, brännboll, frisbeegolf. Denna kan hela
kommunen ha nytta av och föreningslivet kan även utnyttja denna eftersom
den kommer ligga i anslutningen till Arenan.
Mackleanskolan, och marken där byggnaden står, ägs av Skurups
Kommunala AB. Något inriktningsbeslut kring vad marken ska användas till
efter rivningen finns inte.
Marken är detaljplanelagd som skolverksamhet, så det vore möjligt att
genomföra förslaget inom detaljplanen.
Dock är marken centralt belägen tomtmark, med möjliga alternativa
användningsområden. Det kan finnas ett intresse från marknaden att
förvärva marken för byggnation av t.ex. bostäder. Mot bakgrund av detta är
det Serviceförvaltningens uppfattning att inriktningen bör klargöras så att
alternativens för- och nackdelar blir kända.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2020-09-23
E-förslag
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (SkuP), Fredrik Roström (S), Lars Dekan (SD), Tommy
Elofsson (M), Ingrid Book (SD), Lisen Hendeberg (V) och Eva Roslund (S)
yrkar att e-förslaget avslås med hänvisning till att planeringen för
markområdets framtida användning inte är klarlagd i dagsläget.
Kommunfullmäktige uttalar att i framtida planering ska behovet som

Justerandes signatur
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påpekas i e-förslaget tas i åtanke.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunutvecklingsberedningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

