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KF § 193

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Alm (S) och Johan Bolinder (M) utses till justerare.
Ingvar Wennersten (SD) utses till ersättare.
__________
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KF § 194

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
På fråga av Babak Rahimi (V) meddelar ordföranden att svaret på den
bordlagda motionen om att satsa på arbetsmarknadsenheten har missats att
ta med på dagordningen och kommer att tas upp på nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om dagordningen kan godkännas och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas:
Kommunstyrelsen
- Dialog med Skolinspektionen angående skolchefs rollen.
- Första spadtaget på Rydsgårds nya skola. Referensgruppsmöte äger rum
imorgon, projektet löper inom budget och tidplan
- Rekryteringsprocesser, ekonomichef och förvaltningschef skola.
- Styrelsemöten med Sydvatten och Sysav.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Genomfört digitalt möte.
- Detaljplan Västeräng för antagande.
- Påbörjat revidering av cykelplan.
- Översiktsplan för samråd.
Kommunutvecklingsberedningen
- Reviderat bredbandspolicy.
- Reviderat kommunikationsstrategi.
- fortsatt process med Vision 2045 med workshops.
Individ- och omsorgsberedningen
- Svar på motion om handläggarrobot.
- Föredragning om äldreomsorgsundersökning.
- Lägesrapport om äldreomsorgsutredning.
- Behandlat e-förslag om personligt ombud och fixarhanna.
- Alkohol- och drogundersökning.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant redovisar genomförd granskning av
miljötillsyn och miljöstrategiskt arbete.
Revisionen har haft möte med ekonomichef och upphandlare samt
genomfört planeringsdag. Det noteras att revisionen ej erhållit svar från
Skurupshem AB gällande granskning av bostadskön.
Beslutsunderlag
Skrivelse, dnr KS 2020.1708.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Redovisning av ej färdigberedda motioner,
medborgarförslag och e-förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningarna av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och eförslag läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisning av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och
e-förslag.
Beslutsunderlag
Redovisning av ej färdigberedda motioner per 2020-11-04
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag per 2020-11-04
Redovisning av ej färdigberedda e-förslag per 2020-11-04
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-11-05:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige:
Redovisningarna av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och eförslag läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Sammanträdesdagar 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 7, ska kommunfullmäktige
fastställa sina sammanträdesdagar och enligt § 49 ska beredningarna
fastställa sina sammanträdesdagar. Vidare ska kommunstyrelsen enligt § 14
i kommunstyrelsens reglemente fastställa sina sammanträdesdagar.
Sammanträdesplaneringen syftar till en tydlig struktur för beslutsprocessen
från utskott och beredningar via kommunstyrelsen och vidare till
kommunfullmäktige.
I syfte att möjliggöra en effektiv beslutsprocess utgår sammanträdesplaneringen från kommunfullmäktiges sammanträden. Därefter har
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, beredningarna och utskotten lagts
in.
Av kommunfullmäktigs arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
framgår tider för när utskick ska vara ledamöterna tillhanda. Förslag till
sammanträdesdagarna tar bl.a. hänsyn till detta. Hänsyn har tagits till
beredningarnas önskemål gällande veckodag men inte till önskemål om
särskild vecka i månaden. Hänsyn har också tagits till helgdagar och
klämdagar.
I det fall en beredning eller ett utskott vill ändra sammanträdesdag måste
hänsyn tas till att det bör vara minst 34 dagar mellan beredningens
respektive utskottets sammanträde och kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30.
Sammanträdesplan för 2021, daterad 2020-09-30.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till förslaget till sammanträdesdagar.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget till sammanträdesdagar och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
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Deltagande i sammanträde på distans
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga beslutet § 32/20 gällande
deltagande i sammanträde på distans till och med 2021-12-31, dock längst
under pågående pandemi. Även sammanträden med kommunfullmäktige
omfattas av beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-01, § 32, att ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen och dess utskott, nämnderna samt kommunfullmäktiges
beredningar får deltaga vid respektive organs sammanträden på distans när
deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
Beslutet gäller under pågående pandemi, dock längst till och med 2020-1231.
Eftersom coronapandemin fortfarande är pågående behöver ställning tas om
att förlänga beslutet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 313:
Kommunfullmäktige föreslås att förlänga beslutet § 32/20 gällande
deltagande i sammanträde på distans till och med 2021-12-31, dock längst
under pågående pandemi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V), Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M) och Lars Nyström
(SD) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag om
förlängning.
Babak Rahimi (V) yrkar med instämmande av Jeanette Bohman (L), Åsa
Ekblad (M) och Lars Nyström (SD) att även sammanträden med
kommunfullmäktige ska omfattas av beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag om förlängning och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på Babak Rahimis (V) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Babak Rahimis (V) tilläggsyrkande
Nej-röst för avslag på Babak Rahimis (V) tilläggsyrkande
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
20 ja-röster och 1 nej-röst medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige bifaller således tilläggsyrkandet.
__________
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Uppdrag om översyn av den politiska organisationen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunfullmäktiges presidieberedning i
uppdrag att i samråd med gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglerna. Förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 samt
arvodesreglemente ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2021-06-21.
Sammanfattning av ärendet
I samband med överläggning med partiernas gruppledare har det
framkommit behov av en översyn av den politiska organisationen inför nästa
mandatperiod. I samband med detta bör även arvodesreglementet ses över.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 313:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunfullmäktiges presidieberedning i
uppdrag att i samråd med gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglerna. Förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 samt
arvodesreglemente ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2021-06-21.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-11-05:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Redovisningarna av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och eförslag läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15, § 58:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunfullmäktiges presidieberedning i
uppdrag att i samråd med gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglerna. Förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 samt
arvodesreglemente ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2021-06-21.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings
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förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Ägardirektiv till Skurup Kommunala AB om
Mariaskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, via moderbolaget, lämna ägardirektiv till
Skurup Kommunala AB, enligt följande:
Skurup Kommunala AB skall omgående utföra rivning av Mariaskolan,
exklusive externt placerade moduler. Hyresdebitering för ytor som omfattas
av rivningsbeslutet upphör från det datum detta beslut justerats av
kommunfullmäktige. Åtgärder vidtas för att säkerställa
kommunövergripande ändamålsenligt nyttjande av markytan framöver i den
mån sådant behov, efter dialog med Skurups kommun, kan konstateras.
Rivning av Mariaskolan enligt ovan ska om möjligt samordnas med
rivningen av Mackleanskolan för kostnadseffektivitet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tidigare beslutat att Mariaskolan tas ur drift då lokalerna
är i dåligt skick. Byggnaderna ligger på en attraktiv och central fastighet i
Skurups centrum som lämpar sig för ett flertal ändamål. Tills vidare
tillgodoses Mariaskolans elevers lokalbehov av Rutgerskolan på begäran av
skolförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31, § 122, att återremittera ärendet
för klargörande av hur mediaförsörjningen av paviljongerna ska lösas.
Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse angående
omkopplingskostnader för Mariaskolans paviljonger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse angående omkopplingskostnader för Mariaskolans
paviljonger
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium, daterad 2020-06-09.
Statusbedömning Mariaskolan, rev. 2020-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 314:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar detsamma
till kommunfullmäktige för ställningstagande
Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 122: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för klargörande av hur mediaförsörjningen av
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paviljongerna ska lösas.
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 194: Att kommunfullmäktige, via
moderbolaget, lämnar ägardirektiv till Skurup Kommunala AB, enligt
följande:
Skurup Kommunala AB skall omgående utföra rivning av Mariaskolan,
exklusive externt placerade moduler. Hyresdebitering för ytor som omfattas
av rivningsbeslutet upphör från det datum detta beslut justerats av
kommunfullmäktige. Åtgärder vidtas för att säkerställa
kommunövergripande ändamålsenligt nyttjande av markytan framöver i den
mån sådant behov, efter dialog med Skurups kommun, kan konstateras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Magnus Alm (S) och Jeanette
Bohman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Nyström (SD) yrkar med instämmande av Johan Bolinder (M), Magnus
Alm (S) och Jeanette Bohman (L) att följande tillägg görs:
Att rivning av Mariaskolan enligt ovan om möjligt samordnas med
rivningen av Mackleanskolan för kostnadseffektivitet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, tf förvaltningschef.
Marcus Willman, koncernchef.
Skurup Kommunala AB, Magnus Johnsson VD.
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Utökat borgensåtagande till Sydvatten AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett utökat borgensåtagande
(proprieborgen) för Sydvatten AB om 11 000 000 kr till ett totalt
borgensåtagande om totalt 54 000 000 och därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbrevens
respektive ursprungliga belopp.
Sammanfattning av ärendet
Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens
bolagstämma 2021föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en
konsekvens av den tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar
för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslutfattades om utökad borgensram var
2016 då höjd togs för investeringar till och med 2021. Den nu föreslagna
borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. Nuvarande
borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner
till en total borgensram om 3 100 miljoner. Borgensåtagande kommer att
fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägarandel. Med denna
skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder
vidtas så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad
borgensram.
Föreslagen borgensram täcker Sydvattens lånebehov till och med 2027, för
lånebehov efter 2027 kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-23.
Skrivelse Sydvatten AB daterad 2020-03-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 315:
Kommunfullmäktige beslutar om ett utökat borgensåtagande
(proprieborgen) för Sydvatten AB om 11 000 000 kr till ett totalt
borgensåtagande om totalt 54 000 000 och därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbrevens
respektive ursprungliga belopp.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.
Sydvatten AB.
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i bestämmelserna om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL 18). Kommunfullmäktige gav i uppdrar åt kommunstyrelsen att under år
2020, genom personalenheten, återkomma med kompletterande
pensionsregler som syftar till att säkerställa att politiker inte riskerar att
förlora pension med anledning av politiska uppdrag för Skurups kommun.
Personalenheten har skrivit fram ett förslag om revidering av
bestämmelserna, förslaget är att göra ett tillägg i kapitel 3 § 5 i
bestämmelserna i enlighet med nedastående.
” …. Underlaget för beräkning av förlorad tjänstepensionsförmån utgör
underlaget för förlorad inkomst i sitt ordinarie arbete, schablonersättningen
beräknas till 4.5 % för fritidspolitiker som inte utgår från OPF-KL.
Kan den förtroendevalda styrka att de har högre avsättningar till sin
framtida ålderspension innan de tillträder sitt politiska uppdrag än ovan
pensionsavgifter, så ska den förtroendevalda inte förlora på att inneha ett
politiskt uppdrag i Skurups kommun. För att styrka de högre avsättningarna
till sin ålderspension ska underlag lämnas för att verifiera storleken på
dessa. Ex kopia på insättningarna till försäkringsgivaren. Den
förtroendevalda ska ha gjort dessa insättningar i minst två (2) år innan man
tillträdde sitt politiska uppdrag. Utifrån dessa underlag beräknas det fram
om det sker en tjänstepensionsförlust.
Ersättningen för tjänstepensionsförlusten betalas ut som ett extra arvode,
året efter det är intjänat, oftast under Q1, dock utan pensionsrätt.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08.
Bestämmelse, daterad 2019-09-30, reviderad 2020-06-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 186:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringarna i
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bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18).
Personalutskottet 2020-01-16, § 12:
Personalutskottet tar beslut att ge personalenheten i uppdrag att skriva fram
ett förslag om kompletterande regler till OPF-KL18 i enlighet med
kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige 2019-09-30, § 251:
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2020, genom
personalenheten, återkomma med kompletterande pensionsregler som syftar
till att säkerställa att politiker inte riskerar att förlora pension med anledning
av politiska uppdrag för Skurups kommun.
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 297:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 246: Ärendet bordläggs och till
kommunstyrelsens nästa sammanträde bjuds företrädare för personalenheten
in för att information om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL).
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-04-11, § 16:
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Dao Davidsson, personalchef.
Christian Björkqvist, kanslichef.

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 204

Dnr KS 2019.801

Kommunfullmäktige

2020-12-14

23 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Antagande av avfallsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv
miljöpåverkan.
-Genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av
förslag till kretsloppsplan 2021-2030, godkänns.
-Den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030 antas, med giltighetstid
från 1 januari 2021.
-Avfallsföreskrifterna antas, vilket innebär fastställande av 1-63 §§ samt
bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021.
Återkoppling till kommunfullmäktige ska ske en gång per år.
Sammanfattning av ärendet
Skurup kommuns nuvarande renhållningsordning gäller till och med 2020
och en ny renhållningsordning är framtagen. Renhållningsordningen
innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och gemensam
kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-2030
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande avfallsplan med strategiska
mål för avfallshanteringen).
Hela renhållningsordningen har tagits fram genom ett samarbete mellan tio
av Sysavs ägarkommuner och Sysav. Den gemensamma kretsloppsplanen är
en och samma strategiska plan för alla tio kommuner. Det är en styrka att
flera kommuner har en gemensam plan med samma mål, så att kommunerna
under planperioden kan arbeta tillsammans och förmedla samma budskap.
Gällande avfallsföreskrifterna har en gemensam mall tagits fram, som
därefter har lokalanpassats för varje enskild kommun.
Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer
och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens
strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta
med. Den gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara
lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i kommunen.
Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under
perioden 25 mars till 29 april 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i
bilaga A. Här framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna
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och den gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.
Enligt 6 kapitlet 3§ Miljöbalken ska kommunen ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning när en ny avfallsplan tas fram, om planen har
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av att kommunen
inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.
Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att
bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka
miljön. Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för främjandet av
hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund gör kommunstyrelsen
bedömningen att genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor
betydelse för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för kommunen och
bedöms innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
har därför tagits fram.
Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, har
skett parallellt med arbetet med framtagande av kretsloppsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05.
Samrådsredogörelse, daterad 2020-08-03.
Föreskrifter för avfallshanteringen inklusive bilagor.
Från avfall till resurs-Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge,
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Vellinge, och
Ystad.
Bilaga 1-9 tillhörande gemensam kretsloppsplan
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 327:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Kommunfullmäktige beslutar:
-Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv
miljöpåverkan.
-Genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av
förslag till kretsloppsplan 2021-2030, godkänns.
-Den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030 antas, med giltighetstid
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från 1 januari 2021.
-Avfallsföreskrifterna antas, vilket innebär fastställande av 1-63 §§ samt
bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-10-13, § 55:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige
beslutar:
-Att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv
miljöpåverkan.
-Att godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive
miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-2030.
-Att anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030, med giltighetstid
från 1 januari 2021
-Att anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1-63 §§ samt
bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-05-12, § 30:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att att ge Miljöstrategiska enheten i
uppdrag att: skicka renhållningsordningen på intern remiss, annonsera att
handlingarna kommer att ställas ut för externt samråd, samt genomföra
utställningen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 48:
Med hänvisning till tjänsteskrivelsen beslutar
Samhällsbyggnadsberedningen att beredningens presidium samt Kent
Johansson (S) och Babak Rahimi (V) skall ingå i styrgruppen och att
miljöstrategiska enheten bildar en arbetsgrupp med utvalda tjänstemän.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Lena Axelsson (S) yrkar bifall
samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Lena Axelsson (S) att
följande tillägg görs:
Återkoppling till kommunfullmäktige ska ske en gång per år.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på Jörgen Sjöslätts (C) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Miljöstrategiska enheten.
Samtliga förvaltningar.
Samtliga helägda kommunala bolag.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om
fritidsförsäkring för grundskoleelever
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att Skurups
kommun omgående vidtar åtgärder för att försäkra alla grundskoleelever och
förskolebarn i Skurups kommun även utanför skoltiden.
Finansiering sker ur årets resultat.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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.

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 205

Dnr KS 2019.1080

Kommunfullmäktige

2020-12-14

28 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 177:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2020-10-28 § 159:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 235:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Sven Åke Strandberg (KV), Babak Rahimi (V),
Magnus Alm (S), Jeanette Bohman (L), Lars Nyström (SD), Lena Axelsson
(S) och Richard Bergendahl (MP) yrkar bifall till motionen.
Åsa Ekblad (M) och Johan Bolinder (M) yrkar avslag på motionen.
Ingvar Wennersten (SD) yrkar med instämmande av Sven Åke Strandberg
(KV), Jeanette Bohman (L), Lars Nyström (SD) och Lena Axelsson (S) att
försäkringen även ska omfatta förskolebarn.
Lars Nyström (SD) yrkar att finansiering ska ske ur årets resultat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om bifall och avslag på
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till motionen
Nej-röst för bifall till motionen
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
16 nej-röster och 7 ja-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla
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motionen.
Härefter ställer ordföranden proposition på Ingvar Wennerstens (SD)
tilläggsyrkande och avslag härpå och finner att kommunfullmäktige bifaller
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till tilläggsyrkandet
Nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 8 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige
beslutar således att bifalla tilläggsyrkandet.
Härefter ställer ordföranden proposition på framfört yrkande om
finansieringen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Babak Rahimi (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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.
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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
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 2020-10-26 § 178:
Ärendet bordläggs.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (bifall
till motionen).
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och alternativförslag (motionen bifalles) och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (motionen bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
14 ja-röster och 9 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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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
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
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.
Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet att avslå hans
yrkande till förmån för det egna yrkandet.
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
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 180:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 261:
Kommunstyrelsens huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Sven Åke Strandberg (KV) och Magnus Alm (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (bifall till motionen).
Johan Bolinder (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra
hand bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås).
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att ”bör inte” ändras till ”får inte”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att avgöra idag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
7 ja-röster och 15 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avgöra ärendet idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad) och alternativförslag (bifall till motionen) och
finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen anses besvarad)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (bifall till motionen)
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
10 ja-röster och 13 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla motionen.
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Härefter ställer ordföranden proposition på Sven Åke Strandbergs
(KV) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 208

Dnr KS 2020.595

Kommunfullmäktige

2020-12-14

36 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Svar på e-förslag om att låta Lilla kuben stanna i sina
lokaler på gummifabriken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse e-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tagit del av e-förslaget och lämnar följande
redogörelse.
Kommunen har dels haft dialog med förskolan Lilla Kuben och dels haft
medlingssammanträde i Hyresnämnden i Malmö med anledning av att
förskolan sökte om medling hos nämnden för att lösa hyrestvistfrågan.
Bakgrunden till att den privata förskolan är uppsagd från lokalerna per
2020-03-31 är för att kommunen själv är i behov av lokalerna för eget
ändamål. Även om inte kommunen har någon juridisk skyldighet att
tillhandahålla lokaler till en privat förskola har en lösning som gynnar båda
parter fallit på plats.
Under hyresnämndsförhandlingarna kom parterna överrens om följande
gällande Lilla Kubens hyresförhållande med kommunen.
Kommunen ansöker om ett tillfälligt bygglov och uppför en modulbyggnad
på gården framför fastigheten på Västergatan 44. Kommunen hyr modulerna
av upphandlad leverantör och hyr sedan ut dem i andra hand till förskolan
med samma hyra som kommunen betalar till leverantören. Kommunen står
dock för montage, etablering samt anslutningskostnader för media (el,
vatten, fiber m.m.) och beräknas kosta ca 650 000 kr. Förskolan får tillgång
till hela gården för utemiljövistelse.
Parterna kom överens i hyresnämnden om en hyrestid på 3 år. Detta dock
under förutsättning att kommunen får beviljat tillfälligt bygglov för att
uppföra en modulbyggnad på tomten.
Med detta ges förskolan Lilla Kuben goda förutsättningar att hitta en bra,
långsiktig lösning på lokalbehovet hos annan hyresvärd.
Men hänsyn till ovanstående lösning mellan parterna anser
serviceförvaltningen att e-förslaget är besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-28
Protokoll från Hyresnämnden i Malmö, daterat 2020-08-26
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 181:
Ärendet bordläggs.
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen
Lidfeldt (SD) om att utreda en minskning av antalet
ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles vilket innebär att kommunfullmäktiges presidieberedning
ges i uppdrag att genomföra utredningen samt att avge förslag
senast under april 2021.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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
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aspekterna som omnämns i motionen bör även de demokratiska aspekterna
med en god medborgerlig förankring samt hur mandatfördelningen skulle
kunna se ut vid ett mindre antal ledamöter ingå i utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Motion, 2019-11-03.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 182:
Ärendet bordläggs.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Nicklas Olsson (M) yrkar bifall till motionen
(huvudförslaget).
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar avslag på motionen (alternativförslaget).
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Lars Nyström (SD) yrkar att utredningen ska avges senast i april 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
huvudförslag (bifall) och alternativförslag (avslag) och finner att
kommunfullmäktige bifaller alternativförslaget (avslag).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till alternativförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till huvudförslaget (bifall till motionen)
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
9 ja-röster och 12 nej-röster medan två ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla motionen.
Härefter ställer ordföranden proposition på Lars Nyströms (SD) yrkande
avseende när utredningen ska avges och finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet.
__________
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
Motionen avslås.
Jäv
Lena Axelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 183:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §266):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
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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
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kerstin Petersson-Brodda (L).
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Svar på e-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse e-förslaget besvarat med hänvisning
till det som framgår av sammanfattningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Inkommit ett e-förslag från Stödföreningen för Kulturskolan i Skurup som
vill se en utveckling av kulturskolan i Rutgerskolans lokaler. Deras förslag
är att kulturskolan fortsatt får vara kvar på Rutgerskolan, och att eleverna
och lärarna får det utrymme som behövs. De föreslår även att fritidsgården
får vara i Rutgerskolan så att det ges möjlighet till samarbete mellan
fritidsgård och kulturskola.
Förvaltningen håller med om samlokalisering av kommunens fritidsgård och
kulturskola skulle vara en bra lösning för kommunens barn och unga. En
samlokalisering underlättar utan tvekan samverkan mellan alla verksamheter
inom kultur- och fritidssektorn. Dock är det även utan samlokalisering
möjligt att utveckla denna på olika sätt.
I nuläget finns det inga planer på att kulturskolan ska bedrivas någon
annanstans än Rutgerskolan. Vilka verksamheter som långsiktigt ska
inrymmas på Rutgerskolan är idag osäkert. Det vi idag har som
utgångspunkt är att Rutgerskolan kommer att nyttjas för skolundervisning
åtminstone fram till 2024-25. Detta ska inte påverka kulturskolans
verksamheter något nämnvärt.
Gummifabriken kommer att förbli lokaliserad på Västergatan. I
Gummifabrikens lokaler finns vissa utrymmen som även lämpar sig för
aktiviteter i Kulturskolans regi.
Inför läsåret 2020/2021 så ligger kulturskolans kö på 118 barn/ungdomar
och det totala antalet betalande elever är 571 där 443 elever är unika elever.
Kön består primärt av elever som önskar dans och cirkus. Utöver den
ordinarie verksamheten bedriver kulturskolan även uppdragsutbildning för
ca 100 barn, klassorkestrar och musikterapi/rytmik.
Idag genomförs dansundervisningen på Elisefreds förskola.
Cirkusundervisningen bedrivs i Rutgerskolans gymnastiksal. Det skulle vara
en fördel om en för ändamålet utformad danssal fanns i samma hus som
övrig verksamhet. Förvaltningens bedömning är dock att detta inte kan
åstadkommas så länge skolundervisning bedrivs i Rutgerskolan.
Rutgerskolans långsiktiga användning är idag oklar.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-25
E-förslag daterad 2019-09-24
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 185:
Ärendet bordläggs.
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 skol- och
utbildningsberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att införa
migrationsstopp i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”Att Skurups kommun omedelbart upphör med all form av
migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar
Att Skurups kommun överklagar alla beslut som avser placeringar i
kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen
strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att
därför placeringsbesluten kan överklagas.”
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
reglerar kommunernas skyldighet att efter anvisning ta emot en nyanländ för
bosättning i kommunen. Enligt § 5 i lagen kan ett beslut om anvisning inte
överklagas.
Den kommunala självstyrelsen som omnämns i motionen regleras i
Regeringsformen och kommunallagen som en princip. Självstyrelsen för
kommunerna inskränks på en mängd områden av staten genom lagstiftning.
Skollagen ställer krav på att hemkommunen ska anordna grundskola,
kommunallagen ställer krav på att det ska finnas en kommunstyrelse i alla
kommuner, socialtjänstlagen ställer krav på att kommunerna ska inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och
så vidare – Inte heller dessa inskränkningar i den kommunala självstyrelsen
kan överklagas. En kommun kan inte vägra anordna grundskola, ha en
kommunstyrelse och så vidare. De lagar som reglerar kommunernas
närmare verksamhet begränsar således också kommunernas möjligheter att
agera i förhållande till det ansvar som lagstiftaren lagt på andra rättssubjekt.
Regeringsformen 14 kap 3 § reglerar att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett den, den så kallade proportionalitetsprincipen.
Vid införandet av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning fördes ett ingående resonemang om
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proportionalitetsprincipen och den kommunala självstyrelsen i propositionen
till lagstiftningen. Sammanfattningsvis framfördes följande i propositionen
(Prop 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, sidan
31):
” En avvägning mellan det starka allmänna intresset av att förbättra
förutsättningarna för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden i
syfte att bli självförsörjande och vikten av att den kommunala självstyrelsen
inte inskränks ytterligare leder i detta fall till slutsatsen att det allmänna
intresset väger över. Inskränkningen av den kommunala självstyrelsen
bedöms därmed inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som föranlett den. Den skyldighet som den föreslagna lagen
innebär bedöms alltså som godtagbar även vid beaktande av
proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen.”
Sammanfattningsvis finner förvaltningen att det som motionären föreslår
inte är möjligt att genomföras med dagens lagstiftning. Om en förändring
ska komma till stånd krävs förändrad lagstiftning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-07-23.
Motion, 2019-12-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 317:
Kommunstyrelsens huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2020-01-27, § 23: Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16, § 2: Motion från
Lars Nyström (SD) om att införa migrationsstopp i Skurups kommun (KS
2019.1725) - remitteras till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(bifall till motionen).
Åsa Ekblad (M), Jörgen Sjöslätt (C), Sven Åke Strandberg (KV) och
Jeanette Bohman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(besvarad) och alternativförslag (bifall till motionen) och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (besvarad)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (bifall till
motionen)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
17 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att anse
motionen besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Kanslienheten.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om kraftigt
utökat byggande av hyresrätter för att korta
bostadskön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att:
* Kommunen ger Skurupshem i uppdrag att genom en kraftig satsning på
om- och nybyggnation, se till att bostadskön till hyresrätter i kommunen är
högst tre månader år 2025.
* Kommunfullmäktige ger Skurupshem i uppdrag att sänka
genomsnittshyran i bolaget genom att prioritera att bygga eller förvärva
billiga lägenheter som även mindre bemedlade hyresgäster har råd med.
* Man inom ny- och ombyggnation prioriterar trygghetsboenden, ettor för
ensamstående och större lägenheter (fyror och femmor) för
flerbarnsfamiljer.
Skurupshem AB har i skrivelse yttrat sig över motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25, § 72, att återremittera motionen
till Skurupshem AB för ytterligare utredning avseende framförallt delen om
att sänka genomsnittshyran samt efterfrågan avseende små billiga
lägenheter.
Skurupshem AB har i skrivelse yttrat sig över återremissen.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2020-10-14.
Skrivelse, daterad 2020-02-10.
Yttrande från Skurupshem AB daterat 2019-08-30, SH 2019.110.
Motion inkommen 2019-03-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 318:
Kommunstyrelsen huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Kommunstyrelsens alternativförslag
Kommunstyrelsens beslutar att bifalla punkterna 1 och 3 i motionen samt att
anse punkt 2 besvarad.
Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 72: Motionen återremitteras till
Skurupshem AB för ytterligare utredning avseende framförallt delen om att
sänka genomsnittshyran samt efterfrågan avseende små billiga lägenheter.
Skurupshem AB 2019-09-24, § 50: Styrelsen lämnar remissyttrandet till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 195: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 164: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M), Nicklas Olsson (M) och Sven
Rosengren (SkuP) yrkar avslag på motionen (kommunstyrelsens
huvudförslag).
Babak Rahimi (V), Sven Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S) och
Jeanette Bohman (L) yrkar bifall kommunstyrelsens alternativförslag (bifall
punkterna 1 och 3 i motionen samt att anse punkt 2 besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
14 ja-röster och 8 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Skurupshem AB.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) kring införande
av integrationsplikt inom Skurups Kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till beslut om
Reformprogram KS 2019.189.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen till kommunfullmäktige föreslås att Skurups kommun ska
införa så kallad integrationsplikt för de flyktingar som tagits emot i
kommunen för att minimera kommunens kostnader.
Moderaternas partiledare föreslog 2017 att alla vuxna nyanlända skulle
omfattas av ”Integrationsplikt.
Integrationsplikt för nyanlända
Information om integrationsplikten bör ges redan av Migrationsverket.
Följande delar ska ingå i integrationsplikten, där det ska ställas krav på
ansträngningar och aktivt deltagande:
• 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest
• Utbildningsplikt
• Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent
uppehållstillstånd
• Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet
därför att alla nyandlända i Sverige ska omfattas av integrationsplikt
100 timmars samhällsorientering
Kommunen erhåller från staten ersättning med ett schablonbelopp som
fastställs varje år. För 2020 är beloppet 146 100 kronor per mottagen
nyanländ under 65 år. Schablonbeloppet portioneras ut till kommunen under
en tvåårsperiod och följer folkbokföringsadressen.
Beloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer
till exempel;
• Samhällsorientering
• Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
• Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola,
förskola, fritidshem och barnomsorg med mera.
• Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
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• Anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av
förordningen om etableringsinsatser.
• Tolk
• Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
• Kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.
Nils Holgersson utbildningscentrum erbjuder utbildning i svenska för
invandrare (SFI). Under 2020 har Nils Holgersson utbildningscentrum haft
samhällsorientering i form av utbildning vad gäller Föräldraskap i Sverige
via centrala elevhälsan och BRIS. Det har också erbjudits orienteringskurs i
digitalisering samt värdegrundsdialoger. Inom individ och familjeomsorgen
har tre socialsekreterarna som också möter nyanlända haft
samhällsorientering på individnivå vad gäller exempelvis ekonomi,
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, CSN, hänvisa vuxna och barn till
skola, bank-id, hänvisa till vården/hälsoundersökning och så vidare.
Boendekoordinator har tagit emot de anvisade och stöttat med praktiskt stöd
samt informerat om boende och vad som krävs av boende i Sverige.
Utbildningsplikt
Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av
Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och som bedöms vara i behov av
utbildning för att kunna komma i arbete ska anvisas utbildning. Deltar inte
den nyanlände erhålls inte etableringsersättningen. En nyanländ som har
kort utbildning och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under sin
tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska i huvudsak ägna sig åt
utbildning. De nyanlända som bedöms ha förutsättningar för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden ska erhålla insatser för att matchas till
arbete på samma sätt som innan utbildningsplikten infördes.
Utbildningsplikten för nyanlända i etableringsuppdraget infördes i januari
2018.
Ökade aktivitetskrav
Arbetsförmedlingen ansvarar för att erbjuda nyanlända etablering och de
individer som aktivt deltar i en etableringsplan har rätt till
etableringsersättning under högst två år. Arbetsförmedlingen upprättar en
individuell planering tillsammans med den nyanlände och i samverkan med
berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. En
etableringsplan ska innehålla SFI (svenska för invandrare),
arbetsförberedande insatser och samhällsorientering.
Det är i första hand varje medborgares ansvar att försörja sig själv och sin
familj. Enligt socialtjänstlagen har den rätt att söka stöd för sin försörjning
och livsföring i övrigt som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
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dem tillgodosedda på annat sätt. För att ha rätt till försörjningsstöd ska den
sökande stå till arbetsmarknadens förfogande. Kan detta inte ske behövs
läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga.
Kommunstyrelsen beslutade att anta Reformprogram under hösten 2019
vilket innebar;
Att inrätta tre tjänster: 1.0 Boendekoordinator, 1.0 Arbetsterapeut och 1.0
Arbetsmarknadshandläggare
Att organisera arbetsmarknadsenhet under Individ- och familjeomsorg
(IFO), Ekonomiskt bistånd,
Att anta Åsa Ekblads (M) föreslag till reformprogram om ekonomiskt
bistånd.
Reformprogramet innehöll självförsörjning i fokus och att ansträngning
skulle löna sig. Arbetet med försörjningsstödstagare skulle koncentreras på
hur behovet skulle avslutas. Arbetslinje skulle gälla för alla där
heltidsaktivitet som motprestation för att få bidrag var ett krav.
Bedömningar skulle ske restriktivt där exempelvis försörjningsstöd inte
skulle kompensera för indraget studiebidrag. Etableringslån skulle tillämpas
i stället för bistånd mellan statliga bidrag. Kommunens skyldigheter kring
kontroll av att bidrag går till de som har rätt till det skulle intensifieras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11.
Motion daterad 2017-12-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 319:
Kommunstyrelsens huvudförslag
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till beslut om
Reformprogram KS 2019.189.
Kommunstyrelsens alternativförslag
Motionen avslås.
Socialnämndsutskottet 2020-10-14, § 56: Socialnämndsutskottet förslår
kommunstyrelsen enligt följande:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till beslut om
Reformprogram KS 2019.189
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Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 35: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att införa
”Staffanstorpsmodellen” i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till Policy för hantering av
andrahandsuthyrning KS 2017.1170.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen från Lars Nyström (SD) framgår att Skurups kommunala
bostadsbolag, Skurupshem, har en alldeles för lång bostadskö och med
dagens byggtakt ser denna kö ut att bestå under överskådlig tid. Nu har
Skurups kommun även tvingats på en stor mängd nyanlända genom den så
kallade bosättningslagen, denna situation gör att bostadskön blir än längre.
I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och
ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har
köpt in sex husvagnar och i varje husvagn bor två personer.
Kommunen behöver inte köpa in lägenheter eller ägna sig åt inhyrning av
lägenheter till skampriser. De nyanlända får ett tak över huvudet och
kostnaderna hålls nere.
Lars Nyström (SD) yrkar om att ge berörda förvaltningar i uppdrag att
implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Skurups kommun.
Alla kommuner i Sverige har att följa bosättningslagen som trädde i kraft
den 1 mars 2016. Varje kommun ska enligt denna lag ta emot anvisade
nyanlända som har tillstånd för bosättning. Syftet med bosättningslagen är
att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på
arbetsmarknaden. Av bosättningslagen framgår också att ”kommunen ska
erbjuda värdiga boendeformer med olika typer av anpassat stöd. Nyinflyttad
ska få nödvändig hjälp för att så fort som möjligt få ett fungerande socialt
liv och en trygg plats i samhället”.
Efter samråd med Staffanstorps kommun framkommer att det inte finns
någon uttalad ”Staffanstorpsmodell”, husvagnarna är en akut och tillfällig
lösning eftersom Staffanstorps kommun saknar ett kommunalt bostadsbolag
och därmed saknar möjlighet att tillhandahålla boende i enlighet med
bosättningslagen.
Sverigedemokraterna har tidigare i motion KS 2019.1091, hänvisat till
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”Staffanstorpsmodellen”. Efter resonemang med Socialnämndsutskottets
presidium tolkas begreppet utifrån följande: ”Staffanstorpsmodellen avser
husvagnsboende i Staffanstorps kommun och tillfälligt boende i annan
kommun för ensamstående män utifrån bosättningslagen. Staffanstorps
kommun har beviljat bistånd till tillfälliga akutboenden på vandrarhem och i
campingstugor i andra kommuner i avvaktan på att en bostad ska kunna
anvisas i Staffanstorp.
Nyanlända personer som anvisas till kommunen inom etableringslagstiftningen tilldelas bostad efter antagen policy KS 2017.1170, Policy för
hantering av andrahandsuthyrningar.
Väntetiden på en bostad i Skurups kommun, om ett rum och kök alt två rum
och kök uppgick enligt Skurupshem i början av sommaren 2020 till mellan
6-12 månader. Dessa bostäder har sedan sommaren 2020 annan ägare.
Sedan bosättningslagen trädde kraft har Skurups kommun tillhandahållit ett
40-tal lägenheter med andrahandskontrakt till nyanlända där hyresvärdarna
utgörs av framförallt privata hyresvärdar men också Skurupshem AB och
privatpersoner.
Skurups kommun har inte köpt lägenheter till nyanlända.
Hyreskostnaden per bostad ligger på ett medelvärde på 7.183 kr/månad och
hushållen består i genomsnitt av tre personer.
Migrationsverkets beslut avseende antalet anvisade personer per år:
2016: 46 st
2017: 44 st
2018: 35 st
2019: 20 st.
2020: 21 st (pga Covid -19 enbart sju än så länge).
Kvarvarande antal andrahandskontrakt upprättade med Skurups hem AB
avser idag 9 lägenheter.
Kvarvarande antal andrahandskontrakt med privata hyresvärdar avser idag
14 lägenheter.
Konsekvensanalys/Överväganden
Skurups kommun har sammantaget under 2016 till dagens datum anvisats
13 ensamstående män, sju personer 2016, fyra personer 2017, en person
2018, en 2019 och noll 2020. Personerna har i huvudsak varit boende i
stugor eller studentrum med gemensamt kök i stugorna och gemensam
tvättstuga. Någon enstaka har mindre lägenhet i andra hand. Det är alltså
företrädsvis familjer som anvisats till och tagits emot i Skurups kommun
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under de senaste tre åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25.
Motion daterad 2019-11-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 320:
Kommunstyrelsens huvudförslag
Motionen avslås med hänvisning till Policy för hantering av
andrahandsuthyrning KS 2017.1170.
Kommunstyrelsens alternativförslag
Motionen bifalles.
Socialnämndsutskottet 2020-10-14, § 57: Socialnämndsutskottet förslår
kommunstyrelsen enligt följande:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till Policy för hantering av
andrahandsuthyrning KS 2017.1170.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Sven Rosengren (SkuP) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Sjöslätt (C), Åsa Ekblad (M), Babak Rahimi (V) och Sven Åke
Strandberg (KV) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag (avslag
på motionen) och alternativförslag (bifall till motionen) och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
16 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
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__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, biträdande förvaltningschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på motion om att verka för offentligt drivna
vårdboenden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framgår att Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort
antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden,
särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med
mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun anlita utifrån ramavtalet.
Av motionen framgår vidare att istället för upphandling av privata boenden
ska Kommunförbundet Skåne samordna utbyggnaden av behovet av
boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna. På detta sätt får vi
verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att
Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata
ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella
boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Kommunförbundet Skåne är intresseorganisation för 33 skånska kommuner.
I uppdraget ingår att bland annat föra medlemmarnas talan, t ex vara en
samlad röst för de skånska kommunerna i diskussioner och förhandlingar
med Region Skåne, driva gemensamma projekt samt att sluta ramavtal.
Kommuner och landsting har ett ansvar för att insatser inom vård, skola och
omsorg genomförs i den omfattning och till den kvalitet som förutsätts i
gällande lagstiftning. Ansvaret omfattar inte endast den verksamhet som
bedrivs i egen regi och med egen personal utan även sådan verksamhet som
utförs på uppdrag av entreprenörer eller med bidrag från kommunen eller
landstinget/Region.
Kommunförbundet Skåne (KFSK) har idag upphandlad vård inom IFO:
HVB Vuxna
Arbetskooperativ
Öppenvård
Konsulentstödda familje- och jourhem
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HVB Barn och unga
inom Vård och Omsorg:
LSS
Psykiatri
SÄBO
samt inom område Handledning.
Sedan 2010 är det obligatoriskt att landsting/regioner har valfrihetssystem
(vårdval). Syftet är att öka konkurrensen i vård- och omsorgssektorerna och
öka valfriheten för de omsorgsbehövande. Privata aktörer står under tillsyn
av Socialstyrelsen för att säkra vård- och omsorgskvaliteten i Sverige, gäller
legitimation och behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvård.
Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver IVO tillsyn av såväl
verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSSverksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och
handläggning av enskilda klagomål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03.
Motion.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 321:
Kommunstyrelsens huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsens alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Socialnämndsutskottet 2020-10-14, § 58: Socialnämndsutskottet förslår
kommunstyrelsen enligt följande:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-06-09, § 30: KS 2020.919
Motion från Babak Rahimi (V) om offentligt drivna vårdboenden remitteras till kommunstyrelsen
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V),
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på e-förslag om resursskola, särskild
undervisningsgrupp för elever med autism
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren skriver i sitt förslag att ”Skurups kommun är i stort behov
av egen resursskola alternativt särskild undervisningsgrupp för barn med
autism i Skurups kommuns grundskolor.” Som skäl anges att dessa barn har
behov av anpassningar som är svåra att göra inom den ordinarie
undervisningen och att kommunen därför köper platser utanför kommunen.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser att frågan är komplex och behöver
belysas utifrån flera perspektiv.
Skurups kommun kommer under hösten att delta i en kartläggning
tillsammans med övriga kommuner i SÖSK(sydöstra Skånes kommuner).
Den syftar till att dels kartlägga behoven av särskilda undervisningsgrupper
och hur organisationen kring detta ser ut idag och dels vilka eventuella
samordningsvinster som skulle kunna göras om dessa grupper samordnas i
berörda kommuner.
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att avvakta resultatet av
ovan nämnda kartläggning som sedan eventuellt kompletteras med att en
bredare och djupare utredning av kommuns behov av kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper samt utifrån vilken inriktning dessa bör ha.
Utredningen bör belysa elevers behov, personalförsörjning, budget och
organisation. Den kommunövergripande kartläggningen och förvaltningens
utredning kan sedan ligga till grund för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-22.
E-förslag daterad 2019-09-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 322:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse e-förslaget besvarat med hänvisning
till det som framgår av sammanfattningen av ärendet.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-08-26, §24: Kommunfullmäktige
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föreslås att e-förslaget anses besvarat med hänvisning till det som framgår
av sammanfattningen av ärendet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-06-09, § 29: Efter samråd
med presidiet beslutar ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) att remitteringen
till skol- och utbildningsberedningen ska ligga kvar då detta avser en
strategisk fråga som utreds av beredning.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 7: Informationen läggs
till handlingarna. Utskottet inväntar ärendet från kommunfullmäktige den
formella vägen.
Skol- och utbildningsutskott 2020-03-09, § 20: Beslutar föreslå
kommunfullmäktige remittera ärendet till skol- och utbildningsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Ulrika Fridh, tf förvaltningschef.
Ingela Mårtensson, chef för central elevhälsa.
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Svar på medborgarförslag angående trafiksituation på
Smedgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget efterlyser fartdämpande åtgärder på Smedgatan,
specifikt på sträckan mellan Tegelgatan och Ingenjörsgatan där Smedgatan
är smal. Trafikmätning på plats visar att hastighetsefterlevnaden är god och
ett lågt antal fordon (440 per dygn varav 350 bilar). Dock är gatan dåligt
utformad och saknar separerad gång- och cykelväg vilket innebär korta
avstånd mellan passerande fordon gående, cyklister och andra fordon.
Förvaltningen bedömer att en ombyggnad av gatan är nödvändig om
problemen skall lösas. Medel av den omfattning som krävs finns inte i den
årliga budgeten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förvaltningen har lagt
en ombyggnad av Smedgatan som förslag till investeringsbudget 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01.
Trafikmätning, daterad 2019-09-26.
Medborgarförslag daterad 2019-08-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 323:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till tjänsteskrivelsen och att GC-vägar finns inom
Flintebroområdet.
Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget med hänvisning
till tjänsteskrivelsen och att Smedgatan tillfälligt stängs för genomfartstrafik.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-09-15, § 47:
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget skall anses vara besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen och att GC-vägar finns inom Flintebroområdet.
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Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag till
kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen och att Smedgatan
tillfälligt stängs för genomfartstrafik.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-11-11, § 84:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
Serviceförvaltningen.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 239: Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Kultur-, biblioteks- och fritidsplan - eventuell
sammanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige
godkänna att kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan slås samman till en
plan i det fortsatta arbetet med planerna.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutades att återremittera
ärendet för komplettering med ifylld checklista enligt FN´s barnkonvention.
Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse med ifylld checklista
enligt FN´s barnkonvention.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 324:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag
Kommunfullmäktige godkänner att kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan
slås samman till en plan i det fortsatta arbetet med planerna.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06, § 35:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan slås samman till en plan i det
fortsatta arbetet med planerna.
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 9:
Ärendet återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för
att kompletteras med ifylld checklista enligt FN´s barnkonvention.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-11-12, § 60:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige godkänna att
kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan slås samman till en plan i det
fortsatta arbetet med planerna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Lars Dekan
(SD) om konst i gångtunnlar
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna yrkar på följande:
Att någon gångtunnel förskönas med konst av några lokala konstnärer med
verk på betongen.
Att någon gångtunnel förskönas med konst av skolungdomar med verk på
betongen.
Det finns sju gång- och cykeltunnlar i Skurups kommun. Tunnlarna bildar
viktiga, trafiksäkra passager under de barriärer som utgörs av vägar och
järnvägsspår. Gång- och cykeltunnlarna används flitigt, speciellt av skolbarn
som en del av deras väg till skolan. Tunnlar upplevs ofta som otrygga och
obehagliga särskilt kvällstid. En fin tunnel kan öka känslan av trivsel och
trygghet.
Serviceförvaltningen har varit i kontakt med några lokala konstnärer som
målade bland annat elskåpen i Skurup för några år sedan på uppdrag utav
Skurups Elverk. Utifrån responsen finns det ett intresse att måla
gångtunnlarna i kommunen, en uppskattad kostnad för att måla en
gångtunnel (ca 17 meter lång) är 80 000 kronor.
Skurups kommun tillsammans med föreningslivet arrangerar en mängd olika
lovaktiviteter för kommunens barn och unga. Graffitimålning är en
återkommande aktivitet som erbjuds till ungdomarna. Målningen görs på en
provisorisk vägg och är ett uppskattat inslag av ungdomarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-22.
Motion.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 325:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens andra att-sats och att
avslå den första att-satsen.
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Kommunutvecklingsberedningens alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06, § 37:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens andra att-sats och att
avslå den första att-satsen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Lars Dekan (SD).
Serviceförvaltningen.
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Svar på e-förslag om utomhus-friidrottsanläggning och
fotbollsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Elever och personal på Prästamosseskolan har lämnat in ett e-förslag om hur
marken ska användas när Mackleanskolan rivs som kommunfullmäktige har
beslutat tidigare i år. Förslaget är att där skall anläggas en utomhus
friidrottsanläggning och ett grönområde som kan utnyttjas till olika
rastaktiviteter som fotboll, brännboll, frisbeegolf. Denna kan hela
kommunen ha nytta av och föreningslivet kan även utnyttja denna eftersom
den kommer ligga i anslutningen till Arenan.
Mackleanskolan, och marken där byggnaden står, ägs av Skurups
Kommunala AB. Något inriktningsbeslut kring vad marken ska användas till
efter rivningen finns inte.
Marken är detaljplanelagd som skolverksamhet, så det vore möjligt att
genomföra förslaget inom detaljplanen.
Dock är marken centralt belägen tomtmark, med möjliga alternativa
användningsområden. Det kan finnas ett intresse från marknaden att
förvärva marken för byggnation av t.ex. bostäder. Mot bakgrund av detta är
det Serviceförvaltningens uppfattning att inriktningen bör klargöras så att
alternativens för- och nackdelar blir kända.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-23.
E-förslag.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 326:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget med hänvisning till att
planeringen för markområdets framtida användning inte är klarlagd i
dagsläget. Kommunfullmäktige uttalar att i framtida planering ska behovet
som påpekas i e-förslaget tas i åtanke.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06, § 38: Kommunfullmäktige
beslutar att avslå e-förslaget med hänvisning till att planeringen för
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markområdets framtida användning inte är klarlagd i dagsläget.
Kommunfullmäktige uttalar att i framtida planering ska behovet som
påpekas i e-förslaget tas i åtanke.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 42: E-förslag om
utomhus-friidrottsanläggning och fotbollsplan KS 2020.717 - remitteras till
kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på förslag från Rutger om en upplyst skolgård på
Rutgerskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Rutgerskolan har lämnat förslag om ”en upplyst skolgård på
Rutgerskolan”.
De anser att det finns flera skäl till detta, fritidsverksamheten som är förlagd
till tidig morgontid fram till 18.00 på kvällen är ett skäl, Kulturskolans
verksamhet är ett annat. De har verksamhet på eftermiddagar och kvällar.
Ytterligare ett skäl är att kommunens invånare och föreningar som hyr
Rutgerskolans idrottssal på kvällstid också behöver belysning för att ta sig
dit.
Sedan förslaget skrevs har skolverksamheten först flyttat till andra enheter
men är i nuläget åter igen på skolan. Kommunens kulturskola har under hela
perioden funnits kvar i huset. En ny kraftig fasadbelysning har satts upp runt
hela fastigheten sen förslaget skrevs och gården har därmed utrustas med
fullgod belysning.
Serviceförvaltningen samt Skol- och utbildningsförvaltningen anser därför
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-28.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15.
Medborgarförslag, daterad 2017-04-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 329:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-10-14, § 28: Föreslår
Kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12, § 9: Beslutar föreslå
kommunfullmäktige avskriva förslaget på grund av inaktualitet.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Ulrika Fridh, tf förvaltningschef.
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
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Svar på förslag från Slimmingeby skolan om
gemensamma idrottsaktiviteter för kommunens alla
skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Elever på Slimmingeby skola har i ett medborgarförslag föreslagit ”att det
startas turnering med olika sporter för hela kommunens skolor”.
I läroplanen för grundskolan beskrivs att skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling
och lösa problem. I kap 2.3 Elevers ansvar och inflytande kan man läsa att
skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet,
utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och successivt utöva
ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
Förslagets verkställande kan vara en del i att uppnå ovanstående mål.
Tillsammans med undervisande lärare och rektor kan eleverna organisera för
detta på skolan och bjuda in elever från andra skolor.
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår att man anser förslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-22.
Motion daterad 2018-05-03.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 330:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-10-14, § 27: Föreslår
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-29, § 5: Förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 223

Dnr KS 2018.772

Kommunfullmäktige

2020-12-14

74 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Ulrika Fridh, tf förvaltningschef.

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 224

Dnr KS 2020.1417

Kommunfullmäktige

2020-12-14

75 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Svar på interpellation från Jeanette Bohman (L) till
kommunstyrelsens ordförande om företagsklimatet i
Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Jeanette Bohman (L) till kommunstyrelsens
ordförande om företagsklimatet i Skurups kommun. Kommunstyrelsens
ordförande Johan Bolinder (M) har avgett svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 188:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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 interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 225

Dnr KS 2020.1310

Kommunfullmäktige

2020-12-14

76 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Svar på Interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om stöd till etablering
av parkourgym
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
stöd till etablering av parkourgym. Kommunstyrelsens ordförande Johan
Bolinder (M) har avgett svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellationen
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 187:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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 interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 226

Dnr KS 2020.1350

Kommunfullmäktige

2020-12-14

77 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Svar på interpellation från Kent Johansson (S) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande, Nicklas
Olsson.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Kent Johansson (S) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande angående engagemang i privat
fastighetsbolag.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 186:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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 ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 227

Dnr KS 2020.1454

Kommunfullmäktige

2020-12-14

78 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Interpellation från Kristina Wieslander (V) till
Kommunstyrelsens ordförande angående att han nekar
journalistelever vid Skurups folkhögskola intervjuer
kring ämnen som rör kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Kristina Wieslander (V) till Kommunstyrelsens
ordförande angående att han nekar journalistelever vid Skurups
folkhögskola intervjuer kring ämnen som rör kommunen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 189:
Interpellationen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 228

Dnr KS 2020.50

Kommunfullmäktige

2020-12-14

79 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Frågor och interpellationer till kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation gällande vårdcentralens öppettider får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Interpellation gällande brottsförebyggande rådet anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Lena Axelsson (S) till socialnämndsutskottets
ordförande Åsa Ekblad (M) gällande vårdcentralens öppettider samt
interpellation från Lena Axelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Bolinder (M) gällande brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag
Interpellationer.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige 2020-12-07 § 68:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
(interpellation gällande vårdcentralens öppettider)
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 229

Dnr KS 2020.57

Kommunfullmäktige

2020-12-14

80 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
- E-förslag om att tillgänglighetsanpassa gatumiljön remitteras till
kommunstyrelse.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om en naturbruksutbildning för framtiden remitteras till skol- och
utbildningsberedningen
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om utökad samverkan mellan kommunen och kommunens aktiebolag
remitteras till kommunstyrelsen.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om närproducerad mat i kommunens kök remitteras till
kommunstyrelsen.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om att utöka marknadsföringen av naturbruksprogrammet remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
KS 2020. E-förslag om att tillgänglighetsanpassa gatumiljön.
KS 2020.1665 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om att utöka marknadsföringen av
naturbruksprogrammet.
KS 2020.1666 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om utökad samverkan mellan kommunen och
kommunens aktiebolag.
KS 2020.1667 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om närproducerad mat i kommunens kök.
KS 2020.1668 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om en naturbruksutbildning för framtiden.

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 229

Dnr KS 2020.57

Kommunfullmäktige

2020-12-14

81 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan läggas till handlingarna
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 230

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2020-12-14

82 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Val av ny ledamot i skol- och utbildningsberedningen
och individ- och omsorgsberedningen efter AnnChristin Svensson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Mirza Huremovic (S) utses till ny ledamot i skol-och
utbildningsberedningen och individ- och omsorgsberedningen.
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.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 191:
Ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
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) yrkar att Mirza Huremovic (S) utses till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Mirza Huremovic (S) ska utses till ny
ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 231

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2020-12-14

83 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Avsägelse Kerstin Peterson-Brodda från uppdraget
som ledamot i skol- och utbildningsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kerstin Peterson-Brodda (L) från
uppdraget som ledamot i skol- och utbildningsberedningen.
Therese Nilsson (L), Skurup, utses till ny ledamot i skol- och
utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse Kerstin Peterson-Brodda (L) från uppdraget som ledamot i skoloch utbildningsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jeanette Bohman (L) yrkar att Therese Nilsson (L) utses till ny ledamot i
skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Kerstin Peterson-Brodda (L) kan
entledigas och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Therese Nilsson (L) kan
utses till ny ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 232

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2020-12-14

84 (84)
Diarienummer

KS 2020.47

Avsägelse Linus Andersson (M) som ersättare i
samhällbyggnadsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Linus Andersson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Linus Andersson (M) från uppdraget som ersättare
i samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Linus Andersson (M) kan entledigas
från uppdraget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

