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Plats och tid

Sammanträdesrum Nils/Holger, kommunhuset, 2020-11-03,
kl. 18.00–19.45

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

Justerade paragrafer

§ 39–43

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-11-

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Jörgen Sjöslätt (C)

Justerare

Lisen Hendeberg (V)

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

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-03

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

Anslaget uppsatt av

Kommunhuset i Skurup

Christian Björkqvist

Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Beslutande
Jörgen Sjöslätt (C), ordförande
Tommy Elofsson (M)
Lars Dekan (SD)
Ingrid Book (SD)
__________
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Fredrik Roström (S)
Göran Leander (S)
Lisen Hendeberg (V)
Magnus Book (SD), tjg ers
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KUB § 39

Godkännande av dagordning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Dagordningen godkänns med den justeringen att ärendet E-förslag om
naturstig i Skivarp behandlas efter detta ärende.
__________

Justerandes signatur
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KUB § 40
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Kommunutvecklingsberedningen

2020-11-03
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E-förslag om naturstig i Skivarp
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att titta på den sträckning av naturstigen som
förslagsställaren presenterat samt beräkna kostnaderna för detta (uppdelat i
en och två etapper).
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.
Vid dagens sammanträde presenterar förslagsställaren sitt e-förslag och
preciserar sträckningen på naturstigen i karta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2020-07-13
E-förslag
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06 §36:
Ordföranden ges i uppdrag att bjuda in förslagsställaren till nästa
sammanträde.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att titta på den
sträckning av naturstigen som förslagsställaren presenterat samt beräkna
kostnaderna för detta (uppdelat i en och två etapper).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________
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Arbetsmarknadsfrågor - Uppdrag att arbeta fram
arbetsmarknadsstrategi
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har vid tidigare sammanträde diskuterat
gränsdragningsfrågor gällande beredningens ansvar för
arbetsmarknadsfrågor med kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder
(M). Under diskussionen framfördes 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.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06:
Vid nästa sammanträde behandlas ärendet kring hur beredningens arbete
med arbetsmarknadsfrågor ska avgränsas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att kommunutvecklingsberedningen ges i uppdrag
att arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun.
Förslag till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ
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Näringslivsstrategi
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att omarbeta/komplettera förslaget i enlighet
med framförda synpunkter vad gäller turism samt att göra en redaktionell
översyn. Förslag till näringslivsstrategi tas åter upp till behandling vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Den nu gällande Näringslivsplanen reviderades 2019 och den nu gällande
Turismplanen 2018. Kommunutvecklingsberedningen har föreslagit att
dokumenten slås samman till ett strategiskt dokument, vilket
kommunfullmäktige godkänt.
Serviceförvaltningen har arbetat fram förslaget till Näringslivsstrategi och
också haft samråd med Näringslivsrådet som ställt sig positivt till innehåll
och upplägg.
En skillnad mot tidigare är att nu föreslaget dokument utgör ett förslag till
Näringslivsstrategi och inte ett förslag till Näringslivsplan med konkreta,
tidssatta aktiviteter. Förvaltningens uppfattning är att aktivitetsnivån bör
vara väsentligt mer flexibel än att läggas fast av kommunfullmäktige. Istället
utgör aktivitetsnivån förvaltningens handlingsplan, som i strategin föreslås
redovisas två gånger per år till Kommunutvecklingsberedningen, samt till
Näringslivsrådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2020-10-26
Näringslivsstrategi
Näringslivsstrategi, bilaga
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18 §26:
Ärendet tas upp för beslut på sammanträdet i oktober 2020 då remisserna är
sammanställda,
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 §23:
Presidiet ges i uppdrag att till beredningens sammanträde den 18 augusti
arbeta fram förslag till näringslivsplan.
Ledamöter och ersättare kan maila in synpunkter till Henrik Lundblad.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-05-19 § 19;
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad presenterar utkast till Näringslivsplan
Justerandes signatur
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Beslutande organ
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vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 111:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
turismplanen införlivas med näringslivsplanen samt att revideringen ska
vara klar under 2020.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11, § 3:
Kommunutvecklingsberedningen avger svar på återremissen i enlighet med
serviceförvaltningens redogörelse samt uttalar att vaksamhet ska råda i det
fortsatta arbetet så att turism/destinationsutveckling ges tillräckligt fokus.
Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 420:
Ärendet återemitteras för att inhämta synpunkter från näringslivsrådet samt
komplettera med konsekvensanalys där för- och nackdelar presenteras.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 50:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
turismplanen införlivas med näringslivsplanen samt att revideringen ska
vara klar under 2020 (Det innebär att någon revidering av näringslivsplanen
inte kommer att göras under 2019).
Förslag till beslut under sammanträdet
Under kommunutvecklingsberedningens behandling av ärendet framför
Lisen Hendeberg (V), Magnus Book (SD) och Fredrik Roström (S) att
förslaget behöver kompletteras med turismen, Skurup som destination.
Magnus Book (SD) framför också behov av redaktionella ändringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
beredningen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
omarbeta/komplettera förslaget i enlighet med framförda synpunkter vad
gäller turism samt att det görs en redaktionell översyn.
__________
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Vision 2045
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Jörgen Sjöslätt (C) informerar om att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla beredningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunutvecklingsberedningens
förslag vilket innebär att godkänna föreslagen processbeskrivning, tidplan
och budget för arbetet med Vision 2045 (KF 2020-10-26, § 171).
Ordföranden meddelar att arbetsgruppen har inplanerat möte för fortsatt
hantering.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2020-10-26, § 171
__________

Justerandes signatur

