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Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
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Närvarande ej tjänstgörande ersättare
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Bengt Nilsson (S)
__________
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KF § 165

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Lars Dekan (SD) och Bianka Mårtensson (M) utses till justerare.
Helena Samuelsson (S) utses till ersättare.
__________
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KF § 166

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utsänd dagordning.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga till protokollet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att de bordlagda ärendena ska behandlas efter
punkt 4.
Ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) yrkar att ärendena ska behandlas enligt
utsänd dagordning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige bifaller utsänd dagordning.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till utsänd dagordning
Nej-röst för bifall till Lars Nyströms SD) yrkande
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
16 ja-röster och 13 nej-röster medan 11 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla godkänna utsänd
dagordning.
__________

Justerandes signatur

7 (56)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 167

Dnr KS 2020.48

Kommunfullmäktige

2020-10-26

Diarienummer

KS 2020.46

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Referensgruppsmöte gällande nya skolan i Rydsgård, arbetet fortskrider
enligt plan.
- Inledande referensgruppsmöte gällande om- och tillbyggnad av
Östergårdsskolan.
- KSO deltagit i möte med kommunutvecklingsberedningen och diskuterat
gränsdragning för arbetsmarknadsfrågor.
- KSO deltagit vid styrelsemöte med Sysav och Sydvatten.
- Flera möten med Skånetrafiken och aktiv dialog för att förbättra trafiken.
- Möte med Kustvind som informerat om planer gällande havsbaserad
vindkraft.
Individ- och omsorgsberedningen
- Beredningen har ett uppdrag att utreda långsiktig planering inom
äldreomsorgen. Arbetsgrupp har hittills haft två möten. Uppdraget ska
rapporteras till kommunfullmäktige i februari 2021.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Fått information om kommunala tomtkön, för närvarande över 100 i kön.
22 tomter släpps inom kort på Västeräng.
- Detaljplan för Kv Karl och Olof för samråd.
- Avfallsplan skickad för antagning.
Skol- och utbildningsberedningen
- Behandlat motion om kulturgaranti.
- Behandlat förslag om upplyst skolgård.
- Behandlat förslag om gemensamma idrottsaktiviteter.
- Strategin för likvärdiga utemiljöer är lagd på is under rådande pandemi.
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Kommunutvecklingsberedningen
På sammanträde den 3 november kommer följande att behandlas:
- Arbetsmarknadsfrågor, diskussion kring hur dessa kan utvecklas
långsiktigt.
- Näringslivspolicy, har avvaktat svar på remiss från Näringslivsrådet.
- Revidering av kommunikationsstrategi.
- Arbetet med Vision 2045.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Information om att gamla meetings stängs sista oktober.
- Ärende gällande översyn av den politiska organisationen.

__________
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Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om följande:
- Möte med presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och
bland annat diskuterat organisationen.
- Ekonomichefen presenterat delårsrapporten. EY presenterat granskningen
av delårsrapporten.
- Sofia Holmberg, EY, är nytt sakkunnigt biträde.
- Granskningen av delårsrapporten.
Beslutsunderlag
Granskning delårsrapport med missiv.
__________
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Delårsrapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
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.
Revisionsrapport delårsgranskning jan-aug 2020
Missiv Delårsrapport 2020
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §262):
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport, januariaugusti 2020.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.
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Budget 2021 med plan för 2022 och 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Antar styrande blockets förslag till budget och investeringsutrymme för
2021 och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2021 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Antar förslag till kommunala avgifter att gälla från och med 2021-01-01.
Antar förslag till VA-taxa att gälla från och med 2021-01-01.
Antar en utökad låneram på 115 000 tkr.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
bilaga till protokollet.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om
målstyrning och delegation. Kommunfullmäktige har antagit ett flertal
måldokument och planer, som är styrande för verksamhetens bedrivande.
De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamheternas mål, prioritering,
omfattning och kvalitet samt att utvärdera pågående verksamheter.
Budgetarbetet bygger därmed på en decentralisering av ansvar och
befogenheter och den ekonomistyrmodell som används, har successivt
anpassats till kommunens förutsättningar.
Ett övergripande mål för budgetåret är en budget i balans. Kommunens
budget fördelas på verksamhetsramar vilka fastställts av
kommunfullmäktige. Omfördelning av budgetramar mellan förvaltningarna
får inte göras utan kommunfullmäktiges godkännande. Intäkter från
verksamhet tillfaller respektive verksamhet (nettobudget).
Budget 2021 med flerårsplan för 2022 och 2023
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Budgeten för Skurups kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som
antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen budgeterar under
perioden 2021 till 2023 ett resultatkrav på 1 procent. Även övriga två
finansiella mål för god ekonomisk hushållning bör uppnås utifrån
förutsättningarna i den beslutade budgeten.
Verksamhetens ramtilldelning utgår från 2020 års nivå. Medel för
investeringar är fördelade utifrån ett fastställt utrymme, avskrivningar plus
årets resultat.
Det budgeterade resultatet kommer inte medge någon avsättning till
resultatutjämningsreserven fram till 2023.
För att kunna uppfylla de finansiella målen för Skurup, krävs en god
verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att
parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera
och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolymer, löneavtal och
volymtillväxt inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under
perioden läggas på att följa upp förvaltningarnas prognoser och
budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten.
Kommunstyrelsen konstaterar att MBL-förhandling kommer att genomföras
den 23 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budget daterad 2020-10-14.
Borgerliga blockets förslag till budget 2021 flerårsplan 2022-2023.
Borgerliga blockets förslag till avgifter 2021 Skurups kommun
Borgerliga blockets förslag till VA-taxa 2021
Skrivelse VA-taxa 2021-2022 daterad 2020-10-05.
Missiv till budget 2021 – SD.
Förslag till avgifter 2021 – SD.
Förslag driftramar 2021-2023 – SD.
Förslag investeringsramar 2021-2023 – SD.
Missiv till budget 2021 – S+L+KV+MP+V.
Förslag till driftramar 2021-2023 – S+KV+MP+L+V.
Revisorernas granskningsrapport med missiv.
MBL-protokoll.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-10-16 KS §304):
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta styrande blockets förslag till budget och investeringsutrymme för 2021
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och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2021 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta förslag till kommunala avgifter att gälla från och med 2021-01-01.
Anta förslag till VA-taxa att gälla från och med 2021-01-01.
Anta en utökad låneram på 115 000 tkr.
Alternativförslag 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till budget och investeringsutrymme
för 2021 och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till kommunala avgifter att gälla
från och med 2021-01-01.
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till VA-taxa att gälla från och med
2021-01-01.
Alternativförslag 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta sverigedemokraternas förslag till budget och investeringsutrymme för
2021 och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta sverigedemokraternas förslag till kommunala avgifter att gälla från och
med 2021-01-01.
Anta sverigedemokraternas förslag till VA-taxa att gälla från och med 202101-01.
Anta en utökad låneram på 115 000 tkr.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15, § 53:
Kommunfullmäktige beslutar att ge revisionen en budgetram på 1 000 tkr,
exklusive bolagen för 2021 (1 300 tkr inklusive bolagen varav 300 tkr
faktureras bolagen).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Kent Olsson (SkuP), Jörgen Sjöslätt (C) och Åsa
Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag.
Lars Nyström (SD) och Ingvar Wennersten (SD) yrkar bifall till
alternativförslag 2.
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Magnus Alm (S), Jeanette Bohman (L), Babak Rahimi (V), Lena Axelsson
(S), Helena Samuelsson (S), Richard Bergendahl (MP) och Jessica Möller
(S) yrkar bifall till alternativförslag 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag,
alternativförslag 1 och alternativförslag 2 och finner att kommunfullmäktige
bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens
huvudförslag utgör huvudförslag i omröstningen.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på alternativförslag 1
och alternativförslag 2 och finner att kommunfullmäktige utser
alternativförslag 1 till motförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att utse alternativförslag 1 till motförslag
Nej-röst för att utse alternativförslag 2 till motförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 21 nej-röster medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunstyrelsen utser således alternativförslag 2 till motförslag.
Följande propositionsordning godkänns i huvudomröstningen:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
Nej-röst för bifall till alternativförslag 2
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
14 ja-röster och 12 nej-röster medan 14 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens huvudförslag.

__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef.
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Vision 2045
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunutvecklingsberedningens
förslag vilket innebär att godkänna föreslagen processbeskrivning, tidplan
och budget för arbetet med Vision 2045.
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
kommunstyrelsen att genomföra justeringar i styrprocessen.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 268:
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.
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
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återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 51:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för Skurups
kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Lars Dekan (SD), Kristina Wieslander (V), Johan
Bolinder (M) och Lena Axelsson (S) yrkar bifall till
kommunutvecklingsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Bredbandspolicy för Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för
tydliggörande av förändringar i förhållande till tidigare policy.
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
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 269:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
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arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 29:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 § 22:
Förslaget till bredbandspolicy skickas ut till beredningens ledamöter och
ersättare för vidare diskussion i respektive parti.
Beslut fattas vid nästa sammanträde.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunutvecklingsberedningen för tydliggörande av förändringar i
förhållande till tidigare policy.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt återremissyrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Revidering av föreningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss) till
kommunutvecklingsberedningen för ett mer genomarbetat alternativförslag.
Reservation
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lars Dekan (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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
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
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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
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 270:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag:
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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 2020-08-18, § 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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens
alternativförslag.
Babak Rahimi (V) och Magnus Alm (S) yrkar att ärendet återremitteras för
ett mer genomarbetat alternativförslag.
Lars Dekan (SD) yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens
alternativförslag samt tillägg/ändring enligt bilaga till protokollet.
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens
alternativförslag.
Magnus Book (SD) yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens
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alternativförslag samt Lars Dekans (SD) tillägg/ändring.
Jörgen Sjöslätt (C) och Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till
kommunutvecklingsberedningens huvudförslag.
Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till Lars Dekans (SD) tillägg/ändring.
Solbritt Lundgren (C), Kent Olsson (SkuP) och Lars Dekan (SD) yrkar att
ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
återremittera ärendet.
__________
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Kapitaliseringen av Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bemyndiga kommunstyrelsen 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
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erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
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)

2020

900

(region)
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2010-09-15.
Bilaga 1-2, daterad 2020-09-03.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 260:
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef.
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Delegera antagandebeslut för upphävande av
detaljplan på Delfinen 6
Kommunfullmäktiges 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
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 263:
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Kommunfullmäktige beslutar att delegera antagandebeslut gällande
upphävande av del av gällande detaljplan för fastigheten Delfinen 6 till
Samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva-Marie Engström
Ashley Andersson
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Svar på motion från Lisen Hendeberg (V) om att
kartlägga segregationens kostnader
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avskrivs.
Sammanfattning av ärendet
Lisen Hendeberg (V) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga kostnader för segregation.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd konstaterar i sin rapport
(Forskning i korthet #9) att vi sedan början av 1990-talet har kunnat
observera en ökande segregation i många regioner i landet. Utsatta områden
har en överrepresentation av både låginkomsttagare och människor som är
födda utanför Europa. Forskningsrådet konstaterar att segregationen således
är både inkomstmässig och etnisk.
Skurups kommun har under 2018, med stöd av medel från Delegationen mot
segregation, genomfört en kartläggning och behovsanalys. Kartläggningen
omfattade följande områden:
Demokrati och inflytande (och meningsfull fritid)
Bostäder och bosättning
Brottslighet
Utbildning
Arbetsmarknad
Oavsett om segregationen förekommer inom bostadsmarknad,
arbetsmarknad, utbildning osv finns det en överhängande risk för att detta
kan leda till olika former av utanförskap, kriminalitet och missbruk. Detta
får i sin tur stora konsekvenser för hela samhället i form av kostnader,
otrygghet och inte minst mänskligt lidande.
Förvaltningen har i dagsläget inte resurser för att ytterligare utreda och
kartlägga kostnader för segregation utan hänvisar till tidigare kartläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-07-27.
Forskning i korthet nr 9.
Slutrapport till Delegationen mot segregation.
Motion.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-09-28 (2020-09-28 KF §158):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 233:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avskrivs.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avskrivs).
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(motionen bifalles) samt tillägget att för utredningen ska resurser inom
kommunövergripande staben användas och statliga medel sökas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avskrivs) och kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avskrivs)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avskrivs).
__________
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om
fritidsförsäkring för grundskoleelever
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2019-09-23, § 33, och föreslog
kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg att försäkringen även
gäller förskolebarnen samt att administrationen vid eventuell olycka inte ska
belasta förvaltningarna. Berörd verksamhet tillåts överskrida sin budget med
motsvarande summa.
Vid behandlingen i kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15, §
36, beslutades att återremittera motionen till kommunstyrelsen i avvaktan på
försäkringsupphandling och förtydligande gällande finansieringen.
Försäkringsupphandlingen har nu genomförts. Priset är då 31,64 kr/elev med
försäkring under verksamhetstid som idag och 72,18 kr/elev för heltid, det
vill säga även fritid. Om försäkringen på heltid ska gälla för förskolebarn
(850 st) och grundskoleelever (2000 st) innebär detta en ytterligare kostnad
om 40,54 kr/barn, det vill säga 115 539 kr.
Den kommunövergripande staben har genomfört långtgående besparingar
och någon möjlighet att finansiera utökningen inom befintlig ram finns inte.
Förslagsvis finansieras en eventuell utökning genom utökad budgetram för
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Tjänsteskrivelse, 2019-08-23.
Motion daterad 2019-07-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-28 § 159:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 235:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
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Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 240: Kommunfullmäktige föreslås
bifalla motionen med tillägg att försäkringen även gäller förskolebarnen
samt att den administrationen vid eventuell olycka inte ska belasta
förvaltningarna. Berörd verksamhet tillåts överskrida sin budget med
motsvarande summa.
Kommunfullmäktige, 2019-08-26, § 240: Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om ekonomiskt stöd till föreningar som
vill anställa personer med funktionsvariation
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utarbeta en plan för kvartalsvist kommunalt lönebidrag till
föreningar som anställer personer med statligt löne- och utvecklingsstöd.
Att införa ett komplement till det statliga lönebidraget innebär att
kommunen ska tillsätta ytterligare resurser för att subventionera
lönebidragsanställningen. Arbetsförmedlingens lönebidrag kompenserar för
den anpassning (vilken grundar sig på ett funktionshinder) som måste göras
i ett arbete. Nivån på det statliga lönebidraget bestäms utifrån behov av
anpassning till en procentsats som varierar beroende på anpassning och den
individuella förmågan att utföra ett arbete.
Konsekvensanalys/Överväganden
Då kommunens föreningar är relativt små finns inte behovet eller framförallt
pengarna att anställa en person på heltid som det finns i större föreningar,
där föreningar har heltidsanställd personal. Vid anställning av personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden är det av stor vikt att denna person får en
tydlig handledning för att klara arbetet, vilket små föreningar som ej har
någon heltidsanställd har svårt att uppfylla.
Förvaltningen har varit i kontakt med närliggande och jämbördiga
kommuner och ingen av dessa kommuner har något stöd/bidrag till
föreningar som anställer personer med statligt löne- och utvecklingsstöd.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Utifrån kommunens ”Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till ideella
föreningar i Skurups kommun” (KS 2012.711) så finns det inga riktlinjer
som avser ekonomiskt stöd till personal vilket innebär att det inte skulle
strida mot kommunens befintliga regelverk om kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Ekonomi
Kostnaden för att införa ett kommunalt lönebidrag är svårt att uppskatta då
det beror på hur många föreningar som kan tänkas söka samt hur regelverket
för stödet/bidraget kommer att se ut, alltså hur stort maxtak som
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föreningarna ska kunna söka. Enligt förslaget är ett tänkbart alternativ att
lönebidrag ska utgå med max 20 % av lönekostnaderna per person, dock
max 5 460 kr. Detta skulle innebära att om tre föreningar skulle ansöka om
ett kommunalt lönebidrag skulle summan uppgå till 196 560 kr/år.
Inför 2020 görs det besparingar inom Kultur och Fritid motsvarande 900
000 kr. Det finns inte medel i budgeten för att införa ett kommunalt
lönebidrag.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-02-22.
Tjänsteskrivelse 2019-12-19.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-09-28 (2020-09-28 KF §160):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 236:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 119: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 83: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om att satsa på
arbetsmarknadsenheten
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Babak Rahimi (V) framgår att arbetslösheten i Skurup är
stor. Prognosen är att antalet växer under året. Det ekonomiska
reformprogram som kommunstyrelsen beslutade om (maj 2019) fokuserar
på att ge kommunal arbetsmarknadsservice enbart till dem som uppbär
försörjningsstöd.
I motionen yrkas om:
att kommunen stärker arbetsmarknaden med två tjänster som ska arbeta för
matchning av kommuninvånare till arbete (jobbcoacher).
att kommunen stärker Studie- och Yrkesvägledningen med en halvtidstjänst
som ska arbeta mot eftergymnasial utbildning.
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men viktiga delar åligger
kommunerna. Kommunerna har bra och lång erfarenhet av att ge stöd till
individer som står långt från arbetsmarknaden och har ett intresse av och
ansvar för att få fler i arbete. Skurups kommun och andra kommuner tar
stort ansvar genom olika insatser och stöd inom arbetsmarknadsområdet.
Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att
komma in på arbetsmarknaden.
Skurups kommun har 2019 tillsatt resurser och antagit riktlinjer för
försörjningsstöd som behöver arbetas in under en tid för att kunna
utvärderas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03.
Motion daterad 2019-06-13.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-09-28 (2020-09-28 KF §161):
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 239:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
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Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Socialnämndsutskottet 2020-05-20, § 37: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef
Anders Grundberg, förvaltningschef
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om att
åldersdiskriminering inte bör förekomma inom
Skurups kommuns gränser - Bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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 2020-10-06 § 261:
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.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2020.06-01, § 76: Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
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Svar på e-förslag om att låta Lilla kuben stanna i sina
lokaler på gummifabriken
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §264):
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse e-förslaget besvarat.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 42: E-förslaget
remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
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
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
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.
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Motion, 2019-11-03.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §265):
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.
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 om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
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
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §266):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 34: Motionen
avslås.
Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 23: Motion anmäls och överlämnas till
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kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Kerstin Petersson-Brodda (L).
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd
för HBTQ-personer
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §267):
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.
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).
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Alternativförslag 1: Motionen avslås.
Alternativförslag 2: Motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
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Svar på e-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §271):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktige föreslås anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
det som framgår av sammanfattningen av ärendet.
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 om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Interpellation från Kent Johansson (S) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande, Nicklas
Olsson.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Kent Johansson (S) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande angående engagemang i privat
fastighetsbolag.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15 (2020-10-15 KFPB
§54):
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om stöd till etablering
av parkourgym
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15 (2020-10-15 KFPB
§55):
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Interpellation från Jeanette Bohman (L) till
kommunstyrelsens ordförande om företagsklimatet i
Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Jeanette Bohman (L) till kommunstyrelsens
ordförande om företagsklimatet i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15 (2020-10-15 KFPB
§57):
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Kristina Wieslander (V) till kommunstyrelsens
ordförande angående att han nekar journalistelever vid Skurups
folkhögskola intervjuer kring ämnen som rör kommunen.
__________
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Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har efter samråd med presidiet beslutat om
följande remitteringar:
E-förslag om Gratis vattentunnor till medborgarna, remitteras till
kommunstyrelsen
E-förslag om Trafikförhållandet på Saritslövsvägen, remitteras till
kommunstyrelsen
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om inventering av
strandskyddsområden i Skurups kommun med gräns mot Östersjön,
remitteras till myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av förtroendevaldas
bisysslor remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
Beslutsunderlag
KS 2020.1053 E-förslag resultat och underskrifter, Gratis vattentunnor till
medborgarna
KS 2020.973 E-förslag om Trafikförhållandet på Saritslövsvägen
KS 2020.1360 Motion från Ingvar Wennersten (SD) om inventering av
strandskyddsområden i Skurups kommun med gräns mot Östersjön
KS 2020.1427 Motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av
förtroendevaldas bisysslor
__________
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Val av ny ledamot i skol- och utbilningsberedningen
och individ- och omsorgsberedningen efter AnnChristin Svensson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2020-09-28, § 124, att entlediga Ann-Cristin
Svensson (S) från uppdragen som ledamot i skol-och
utbildningsberedningen och individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) meddelar att han återkommer med förslag.
__________

Justerandes signatur

56 (56)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 192

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2020-10-26

Diarienummer

KS 2020.46

Val och avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Göran Larsson (MP) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunutvecklingsberedningen.
Katarina Juringe (L) utses till ny ersättare i
kommunutvecklingsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Göran Larsson (MP) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Katarina Juringe (L) utses till ny ersättare i
kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Larssons (MP) anhållan om
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunutvecklingsberedningen
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Katarina Juringe (L) ska utses till ny
ersättare i kommunutvecklingsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

