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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Plats och tid

Sammanträdesrum Nils/Holger, kommunhuset, 2020-12-01,
kl. 18.00–19.10

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Magdalena Hellström, enhetschef för information och
kommunikation
Syrene Hägelmark, processledare

Justerade paragrafer

§ 44–50

Justeringens plats och tid

Digital signering 2020-12-03

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Jörgen Sjöslätt (C)

Justerare

Anders Kristiansen (SkuP)

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

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-01

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-04

Datum då anslaget tas ned

2020-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist

2 (16)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Beslutande
Jörgen Sjöslätt (C), ordförande
Anders Kristiansen (SkuP)
Tommy Elofsson (M)
Lars Dekan (SD)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Ingrid Book (SD)
Fredrik Roström (S)
Lisen Hendeberg (V)
Conny Axtelius (S), tjg ers
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Sida

Godkännande av dagordning...................................................................................................... 4
Vision 2045 ................................................................................................................................ 5
Kommunikationsstrategi för Skurups kommun ......................................................................... 7
Bredbandspolicy för Skurups kommun ...................................................................................... 9
E-förslag om naturstig i Skivarp .............................................................................................. 11
Sammanträdesdagar 2021 ........................................................................................................ 13
Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer ........................................ 15
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunutvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-01

KUB § 44

Godkännande av dagordning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Dagordningen godkänns.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2020.75
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 45

Dnr KS 2020.334

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Vision 2045
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eva-Marie Engström redovisar det fortsatta arbetet med
Vision 2045. Tjänstemannagruppen som stöder den politiska arbetsgruppen
består av förvaltningschef Eva-Marie Engström, processledare Syrene
Hägelmark, IT-chef Marie Hagerstad, kommunikationschef Magdalena
Hellström och kommunikatör Leif Rahnasto.
Workshops planeras i tre nivåer: Ledningsgrupper, arbetsplatsträffar,
politiska grupper.
Ordföranden Jörgen Sjöslätt (C) framför att beredningarna är viktiga i det
fortsatta arbetet. Till nästa sammanträde bör ledamöterna i
kommunutvecklingsberedningen fundera över vilka övriga politiska frågor
som ska hanteras i det fortsatta arbetet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 171:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunutvecklingsberedningens
förslag vilket innebär att godkänna föreslagen processbeskrivning, tidplan
och budget för arbetet med Vision 2045.
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

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 45

Dnr KS 2020.334

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

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.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 46

Dnr KS 2016.535

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Kommunikationsstrategi för Skurups kommun
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den reviderade kommunikationsstrategin med
den justeringen att punkt 13 gällande uppföljning ändras till att uppföljning
ska ske en gång per mandatperiod och i övrigt vid behov.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för information och kommunikation har fått i uppdrag av
kommunutvecklingsberedningen att arbeta fram ett förslag till reviderad
kommunikationsstrategi.
Revidering har gjorts under:
Punkt 5 – Kommunikationskanaler, uppdaterat kanalval då det är en
föränderlig arena.
Punkt 6 – Intern kommunikation, delar av texten har tagit bort då den inte
var relevant för en kommunikationsstrategi.
Punkt 8 – Massmedierelationer, tagit bort delar av texten då den inte var
relevant för en kommunikationsstrategi.
Punkt 12 – Lagar och regler som reglerar kommunikationsarbetet, texten har
förkortats då omskrivningar av lagar inte är nödvändigt då förvaltningen är
bekant med gällande lagstiftning.
Punkt 13 – Uppföljning, förändring av den ansvariga enhetens namn samt
tillägg i vad enheten har rätt att göra för förändringar i strategin av
ickeprincipiell karaktär.
Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategi.
Tjänsteskrivelse.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06 § 33:
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till reviderad
kommunikationsstrategi till kommunutvecklingsberedningens sammanträde
den 3 november.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till den reviderade kommunikationsstrategin

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 46

Dnr KS 2016.535

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

med den justeringen att punkt 13 gällande uppföljning ändras så att
uppföljning ska ske en gång per mandatperiod eller vid behov.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
beredningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 47

Dnr KS 2014.193

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Bredbandspolicy för Skurups kommun
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta aktualiserad bredbandspolicy för
Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 172, att återremittera
ärendet till kommunutvecklingsberedningen för tydliggörande av
förändringar i förhållande till tidigare policy.
Anders Kristiansen (SkuP) från arbetsgruppen redovisar förslag till
aktualiserad bredbandspolicy. Nuvarande bredbandspolicy biläggs
handlingarna till kommunfullmäktige.
Kommunutvecklingsberedningens arbetsgrupp (Anders Kristiansen, Göran
Leander, Lars Dekan) har arbetat fram 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
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 47

Dnr KS 2014.193

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Skurups kommun - Bredband - Policy - 2020-06-02
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 172:
Ärendet återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för
tydliggörande av förändringar i förhållande till tidigare policy.
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 269:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
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 bifall till den aktualiserade bredbandspolicyn.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunutvecklingsberedningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 48

Dnr KS 2019.1584

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

E-förslag om naturstig i Skivarp
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eva-Marie Engström informerar om att förvaltningen idag
träffat förslagsställaren på plats och tittat på förslaget. Tjänsteskrivelse görs
till nästa sammanträde.
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.
Förslagsställaren har deltagit på sammanträde med beredningen och
presenterat sitt e-förslag och preciserat sträckningen på naturstigen i karta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2020-07-13
E-förslag
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-11-03 § 40:
Förvaltningen får i uppdrag att titta på den sträckning av naturstigen som
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 48

Dnr KS 2019.1584

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

förslagsställaren presenterat samt beräkna kostnaderna för detta (uppdelat i
en och två etapper).
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06 §36:
Ordföranden ges i uppdrag att bjuda in förslagsställaren till nästa
sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att beredningen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

13 (16)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 49

Dnr KS 2020.1272

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Sammanträdesdagar 2021
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Beredningen fastställer sina sammanträdesdagar för 2021 enligt
förvaltningens förslag.
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 2020-11-20.
Sammanträdesplan för 2021, daterad 2020-11-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Beredningen fastställer sina sammanträdesdagar för 2021 enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag till sammanträdesdagar för 2021
och finner att beredningen bifaller detsamma.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 49

Dnr KS 2020.1272

Kommunutvecklingsberedningen

__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.

Justerandes signatur

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 50

Dnr KS 2019.1299

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQpersoner
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens huvudförslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelserna.
Kommunutvecklingsberedningens alternativförslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att återremittera ärendet till
kommunutvecklingsberedningen för förslag gällande bägge att-satserna i
motionen.
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
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15 § 62:
Föredragningslistan godkänns med den ändringen att motion från Babak
Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer, KS 2019.1299, utgår och
återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för förslag gällande
bägge att-satserna i motionen.
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §267):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KUB § 50

Dnr KS 2019.1299

Kommunutvecklingsberedningen

2020-12-01

Diarienummer

KS 2020.75

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).
Alternativförslag 1: Motionen avslås.
Alternativförslag 2: Motionen bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Anders Kristiansen (SkuP), Lars Dekan (SD) och Ingrid
Book (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelserna.
Lisen Hendeberg (V), Fredrik Roström (S) och Conny Axtelius (S) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket yrkande som ska utgöra
huvudförslag och finner att beredningen utser att motionen ska anses
besvarad ska utgöra huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).

Justerandes signatur

