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Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde informeras om:
Covid-19, lägesuppdatering 2021-01-11.
Räddningstjänsten och avtal med SOS-alarm.
Status för rekrytering förvaltningschef skol- och utbildningsförvaltningen.
Status för rekrytering ekonomichef.
Drogvaneundersökning och avloppsanalyser 2020.
SSPF - Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid och fortsatta
prioriteringar.
Ombyggnad och tillbyggnad av Östergårdsskolan.
Skurups idrottsplats.
Teknikens hus.
Parkourprojektet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skol- och utbildningsutskottets ordförande har fattat beslut om fjärr- och
distansundervisning på högstadiet.
Socialnämndsutskottet har under 2020 fått information om Covid-19-läget
vid 13 tillfällen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
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Information om Skurups Brukshundklubb och
Örsjö Boställe
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet ”Nulägesbeskrivning och framtida behov för ridsporten inom
Skurups kommun” 2018.58, beslutade kommunfullmäktige att ridbanorna
vid Örsjö Boställe ska avvecklas. I enlighet med beslutet har kommunen
tagit bort ridanläggningen från kommunens bokningssystem. Utöver det har
Serviceförvaltningen diskuterat olika förslag på användning av
anläggningen och dess olika inventarier såsom belysning och staket.
Föreningen Skurups Brukshundklubb har tidigare varit inställda på att nyttja
ytan bakom Nils Holgerssonhallen (fotbollshallen). Ett arrendeavtal mellan
kommunen och föreningen har tidigare upprättats och föreningen har efter
det ansökt om bidrag där föreningen fått avslag. Föreningen fick heller inget
bygglov för att placera inköpta bodar och container vid gräsytan. Utöver det
krävs det dyra investeringar i belysning och staket vilket har föranlett att
föreningen nu har ställt frågan till kommunen om de kan nyttja de tidigare
ridbanorna vid Örsjö Boställe. Där finns befintlig belysning och staket som
föreningen kan använda för sin verksamhet. Utöver det så är det möjligt att
placera bod och container i anslutning till befintlig byggnad eller inom
området där de tidigare ridbanorna låg.
Serviceförvaltningen anser att denna lösning är en bra lösning för både
parter vilket även har påpekats vid våra inledande diskussioner med
föreningen. Ett arrendeavtal gällande Örsjö Boställe kommer att upprättas
och det tidigare tecknade avtalet mellan parterna upphör då att gälla (avtalet
gällande ytan bakom Nils Holgerssonhallen).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger informationen till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Serviceförvaltningen
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Dnr KS 2013.121

Riktlinjer för jämställdhet och likabehandling att
ersätta Jämställdhets- och likabehandlingsplan för
Skurups kommun - återremitterat ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att byta ordet mångfald mot likabehandling
under punkten 2.
Kommunstyrelsen antar därefter Riktlinjerna för jämställdhet och
likabehandling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Skurups kommun upphävs med
hänvisning till att den ersatts av riktlinjer för jämställdhet och
likabehandling.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunens helägda bolag att anta riktlinje
för jämställdhet och likabehandling.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Jörgen
Lidfeldts (SD) andra tilläggsförslag.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande plan för jämställdhet och likabehandling antogs år 2013.
År 2017 reviderades diskrimineringslagen (SFS 2016:828), en av
ändringarna är att det inte längre finns krav på planer hos en arbetsgivare för
att motverka diskriminering. Förslaget bygger dels på att anpassa till
rådande nomenklatur i Skurups kommun kring politisk antagna dokument,
samt anpassning till reviderad diskrimineringslag.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019-11-25, § 432, för politisk
beredning.
Personalutskottet har nu lagt fram ett reviderat förslag till nya riktlinjer.
Kommunstyrelsen konstaterar att jämställdhet och likabehandlingsplan för
Skurups kommun är fastställd av kommunfullmäktige och därför måste
delen om upphävande lämnas vidare till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för jämställdhet och likabehandling i Skurups kommun, reviderad
2020-10-22.
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Tidigare behandling
Personalutskottet, 2020-10-22, § 77: Personalutskottet föreslår
kommunstyrelsen att bifalla förslaget om att de nya framtagna Riktlinjerna
för jämställdhet och likabehandling, föreslås att ersätta Jämställdhets- och
likabehandlingsplan för Skurups kommun.
Kommunstyrelsen, 2019-11-25, § 432: Ärendet återremitteras för politisk
beredning.
Personalutskottet 2019-09-26, § 63: Personalutskottet beslutar att
förvaltningen skriver fram ärendet till Kommunstyrelsen att fastställa
riktlinjerna för jämställdhet och likabehandling.
Personalutskottet 2019-08-29, § 50: Personalutskottet beslutar att uppdra
till förvaltningen att ta fram både riktlinjer och rutiner inom området samt
skriva fram ärendet till Kommunfullmäktige att riktlinje och rutiner ska
ersätta nuvarande plan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP): Riktlinjer för jämställdhet och likabehandling antas.
Kommunfullmäktige föreslås upphäva Jämställdhets- och
likabehandlingsplan för Skurups kommun.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras för komplettering av punkt 2.1
med punkt 4 från 3 kap 2 § diskrimineringslagen: Följa upp och utvärdera
arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).
Jörgen Lidfeldt (SD): Under punkt 2 i riktlinjen tas ordet mångfald bort. Att
följande tillägg skrivs in under punkten 2: Förhindrande av
kvinnoförtryckande klädsel/klädkoder - både vad det gäller barn samt
medarbetare i kommunens verksamhet. Skurups kommun skall vara en
fristad för utsatta kvinnor/män, vi skall inte understödja destruktiva
förnedrande samhällsstrukturer i vår verksamhet.
Babak Rahimi (V): Jörgen Lidfeldts (SD) förslag avslås.
Åsa Ekblad (M): Jörgen Lidfeldts (SD) förslag om att ta bort ordet mångfald
bifalles.
Magnus Alm (S): Under punkten 2 i riktlinjen ändras ordet mångfald till
likabehandling. Kommunens helägda bolag uppmanas att anta riktlinje för
jämställdhet och likabehandling.
Kent Olsson (SkuP): Magnus Alms (S) förslag om att byta ordet mångfald
till likabehandling bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Magnus Alms (S) förslag om att byta ordet mångfald
till likabehandling bifalles. Jörgen Lidfeldts (SD) tilläggsförslag avslås.
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Jörgen Lidfeldt (SD): Magnus Alms (S) förslag om att byta ordet mångfald
till likabehandling bifalles.
Babak Rahimi: Ärendet ska återremitteras till personalutskottet.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag. Magnus Alms (S) förslag om att
byta ordet mångfald till likabehandling bifalles. Jörgen Lidfeldts (SD)
tilläggsförslag avslås.
Lena Axelsson (S): Magnus Alms (S) förslag om att byta ordet mångfald till
likabehandling bifalles. Ärendet ska avgöras idag. Jörgen Lidfeldts (SD)
tilläggsförslag avslås.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Magnus Alms (S) förslag om att byta ordet
mångfald till likabehandling bifalles. Jörgen Lidfeldts (SD) tilläggsförslag
avslås. Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på grundförslaget med Magnus
Alms (S) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på grundförslaget Jörgen Lidfeldts
(SD) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Magnus Alms (S)
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Personalenheten.
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Intern kontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Efter revidering beslutar kommunstyrelsen att godkänna Intern kontrollplan
år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till kontrollplan avseende intern kontroll år 2021 har utarbetats.
Förslaget avser alla förvaltningars verksamhetsområden. De kommunala
bolagens interna kontroll innefattas inte av föreslagen kontrollplan.
Kommunstyrelsen har möjlighet att under året initiera ytterligare
kontrollmoment.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-04.
Intern kontrollplan 2021 samlat dokument
Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till Intern kontrollplan år 2021 godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Under rubriken ansvarig ska det ändras från namn till
funktion.
Beslutsgång
ordföranden ställer proposition på om förvaltningens förslag efter Åsa
Ekblads revidering kan godkännas och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Per-Åke Norsell, ekonomichef.
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Kapitalisering av Kommuninvest
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.
Sammanfattning av ärendet
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner.
Kommunfullmäktige har 2020-10-26, § 174, beslutat bemyndiga
kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 174: Kommunfullmäktige
beslutar bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 260: Kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och
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vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024,
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Per-Åke Norsell, ekonomichef.
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Planbesked gällande Villie 9:5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för att undersöka
möjligheten till ny detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse på
fastigheten Villie 9:5.
Sammanfattning av ärendet
Skandiahem har nyligen förvärvat fastigheten Villie 9:5 i Rydsgård och har
inkommit med en ansökan om planbesked som möjliggör bostadsbebyggelse
på fastigheten.
Fastigheten är ca 3,4 hektar stor och brukas som åkermark. Fastigheten
avgränsas av Rundelsgatan och Skivarpsån.
Skandiahem vill etappvis uppföra ca 50 marklägenheter i form av rad- eller
parhus, se exempel i bifogade skisser. Infrastruktur föreslås ansluta till
Rundelsgatan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30
Karta, skala 1:7000
Karta, skala 1:2000
Exempelskiss, situationsplan
Exempelskiss, parhus
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för att undersöka
möjligheten till ny detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse på
fastigheten Villie 9:5.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Planbesked gällande Östergård 2 m.fl.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för att undersöka
möjligheten till ny detaljplan för fastigheten Östergård 2 m.fl.
Kommunstyrelsen ger direktiv att detaljplanen ska säkerställa möjlighet till
parkering inom detaljplanens område.
Sammanfattning av ärendet
Trianon har nyligen förvärvat fastigheterna Östergård 1-3 i Skurup.
Serviceförvaltningen har inlett en dialog med Trianon angående
bostadsförtätning på delar av deras fastigheter.
Den del av fastigheterna Östergård 1-3 som är aktuell för förtätning är totalt
ca 5 000 kvm stor och består idag av parkering, väg och grönyta. Området
ligger i direkt anslutning till Föreningsgatan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02
Karta, skala 1:10000
Karta, skala 1:2500
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för att undersöka
möjligheten till ny detaljplan för fastigheten Östergård 2 m.fl.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
kommunstyrelsen ger direktiv att detaljplanen säkerställer möjlighet till
parkering.
Johan Bolinder (M): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Planbesked gällande Björnen 6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för att undersöka
möjligheten till ny detaljplan för fastigheten Björnen 6. Kommunstyrelsen
ger direktiv att detaljplanen ska säkerställa möjlighet till parkering inom
detaljplanens område.
Sammanfattning av ärendet
Trianon har nyligen förvärvat fastigheten Björnen 6 i Skurup.
Serviceförvaltningen har inlett en dialog med Trianon angående
bostadsförtätning på del av deras fastighet.
Den del av fastigheten Björnen 6 som är aktuell för förtätning är totalt ca
6 000 kvm stor och består idag av parkering, väg och grönyta.
Serviceförvaltningen bedömer att fastigheten är väl lämpad för
nybyggnation av bostäder då det innebär en förtätning av Skurups tätort.
Aktuellt område ligger inom gångavstånd till Skurups centrum och Skurups
station. Området ligger även nära andra pågående förtätningsprojekt Kv.
Karl och Olof samt Delfinen 6, där detaljplanering pågår, som tillsammans
kan höja attraktiviteten av Skurups centrum.
Området är inte utpekat som utvecklingsområde i Skurups kommuns
översiktsplan (2009).
Innan detaljplanearbetet påbörjas skrivs ett planavtal med fastighetsägaren.
En ny detaljplan samt tillhörande utredningar bekostas av fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02.
Karta, skala 1:10000.
Karta, skala 1:2500.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för att undersöka
möjligheten till ny detaljplan för fastigheten Björnen 6.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag avslås med hänvisning till att det
strider mot översiktsplanen.
Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen kan ge direktiv att
detaljplanen ska säkerställa möjlighet till parkering inom detaljplanens
område och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Försäljning av del av Skurup 51:2
Kommunstyrelsens beslut
Köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten Skurup 51:2 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Företaget AWtech Bilskadecenter i Malmö AB har inkommit med en
förfrågan om att köpa mark för etablering av kontor med tillhörande
personalutrymmen, verkstad och erforderliga parkeringsytor. Företaget
genom dotterbolag förvärvar enligt förslag till köpekontrakt del av Skurup
51:2 som ligger i anslutning till Skurups handelsplats. Kontoren kommer
delvis att nyttjas av företaget och övriga ytor kommer att hyras ut.
Priset är enligt värdering 303 kr/kvadratmeter. Då värderingen förutsätter
terrasserad mark har avdrag gjorts för terrassering och borttagande av på
fastigheten växande träd.
För kontraktet gäller villkor avseende byggstart och färdigställande i
enlighet med antagna riktlinjer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21.
Köpekontrakt med bilagor
Värdering
Offert för terrassering
Offert för borttagande av träd och buskar
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslås godkänna köpekontrakt för försäljning av del av
fastigheten Skurup 51:2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, exploateringsingenjör.
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Förlängning av option på fastigheten Akka 5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förlänger nuvarande optionsavtal avseende fastigheten
Akka 5 med TAM Retail AB t.o.m. 2021-03-31.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med punkt 3 i optionsavtalet undertecknat 2019-11-01, 2019-1008, förlängt av kommunstyrelsen 2020-06-23 ansöker TAM Retail AB om
förlängning av optionen t o m 2021-03-31 avseende fastigheten Akka 5.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-12-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 209: Kommunstyrelsen förlänger
nuvarande optionsavtal avseende fastigheten Akka 5 med TAM Retail t.o.m.
2020-12-31.
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 208: Kommunstyrelsen fullföljer affären
med TAM Retail avseende fastigheten Akka 4 i enlighet med gällande
optionsavtal.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 352: Optionsavtalet med TAM Retail AB
förlängs t o m 2020-06-30.
Kommunstyrelsen 2019-01-02, § 26: Ansökan om option bifalles, vilket
innebär att optionsavtal ska tecknas med TAM Retail AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förfrågan avslås och förvaltningen ges i uppdrag att via
mäklare lägga ut fastigheten till försäljning till ett pris i nivå med priset för
fastigheten Skurup 51:2.
Kommunstyrelsen ajourneras fem minuter.
Lars Nyström (SD): Ansökan bifalles.
Magnus Alm (M): Lars Nyströms (SD) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lars Nyströms (S) förslag.
__________
Beslutet skickas till: Serviceförvaltningen. TAM Retail AB.
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Uppdrag att samlokalisera bibliotek
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte samlokalisera bibliotek och förskola i
Abbekås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett serviceförvaltningen i uppdrag att se över
möjligheten att samordna lokal för förskolan och biblioteket i Abbekås.
Förskolan är inte en offentlig plats under sin verksamhetstid och så som
lokalerna ser ut idag på Ankarets förskola i Abbekås så är det inte praktiskt
möjligt att göra plats för ett bibliotek. Vidare skulle det bli svårt att hantera
säkerheten för barnen och arbetsmiljön för personalen. Att ha meröppet efter
skoltid är inte praktiskt möjligt då förskolan behöver lokalen för sitt
ändamål. Utifrån ovanstående anledningar så föreslås att biblioteket i
Abbekås inte bör flyttas in i förskolans lokaler och ha meröppet (alltså,
självlåning).
Gällande kommunstyrelsens beslut om att se över möjligheten att
samlokalisera bibliotek och skolbibliotek så sker detta redan i Skivarp. Där
nyttjas biblioteket, som finns i skolan, av såväl skolan som allmänheten
under vissa tider. I planeringen av ny grundskola i Rydsgård lokaliseras
folkbiblioteket till skolan och hyresavtalet för den befintliga
bibliotekslokalen sägs upp. På båda orterna kommer skolbiblioteket också
att skötas av folkbibliotekets personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte samlokalisera bibliotek och förskola i
Abbekås.
Tidigare behandling
kommunstyrelsens beslut 2019-06-7 § 259: Se över möjligheten att
samordna lokal för förskolan och biblioteket i Abbekås. Se över möjligheten
att samlokalisera bibliotek och skolbibliotek.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Serviceförvaltningen
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Bordläggning av fråga från Jörgen Lidfeldt (SD) om
upphöjd korsning vid Flintebro
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordlägg till nästa sammanträde där förvaltningschef för
serviceförvaltningen ska närvara när ärendet behandlas.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (SD) väckte en fråga på kommunstyrelsen 2020-09-01 men
ärendet bordlades.
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-10-06 förtydligade Lars Nyström
(SD) följande:
Kommunfullmäktige har bifallit en motion om korsning vid Flintebro.
Motionen är nu verkställd och resultatet är inte förenligt med intentionen i
motionen. Jörgen Lidfeldt (SD) ställde därför frågan om varför det blivit så.
Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelsen anfört följande:
I beslutet från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 332, anges att som
beslutsunderlag finns motion samt tjänsteskrivelse.
Förvaltningen har uppfattat att intentionen med motionen är att skydda barn
som skall gå över gatan vid korsningen Kyrkogatan/Flintebrogatan för att
komma till skolan vilket skulle göras genom att göra en förhöjd korsning
med mjuk övergång vilket dämpar hastigheten.
Tjänsteskrivelsen från 2019 är tydlig i att det förvaltningen föreslog som
åtgärd och kostnadsbedömt handlar om en upphöjd korsning vid
övergångsstället. En upphöjd korsning innefattande hela korsningen samt
cykelpassager på den aktuella platsen hade behövts göras i
storleksordningen 700-800 m2 för att täcka båda cykelpassagerna vilket
innebär en flerfaldigt högre kostnad än vad som redovisas i
tjänsteskrivelsen.
Om det i samband med beslut föreligger oklarheter kring tjänsteskrivelsens
innehåll brukar ärendet återremitteras till förvaltningen. Så skedde inte,
varför förvaltningen genomfört åtgärderna i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Blinkljus ryms inte inom innevarande års budget och kommer att monteras
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2020.1339, daterad 2020-11-02.
Tjänsteskrivelse KS 2018.1216, daterad 2019-07-26.
Motion daterad 2018-10-25.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-11-23, § 341: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 294: Kommunstyrelsen beslutar att
remittera frågan till serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.
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Utredning av kiosken på friluftsbadet i Skurup
Kommunstyrelsens beslut
Skurups kommun polisanmäler det inträffade för sedvanlig utredning.
Reservation
Moderaternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06, § 293, att bifalla följande
initiativärende från Lars Nyström (SD):
Kanslichefen/juristen anställd hos Skurups kommun snarast utreder
mellanhavandena i denna fråga mellan entreprenören och Skurups kommun,
redovisar dessa avtal och andra överenskommelser samt utreder om det
objektivt sett finns misstanke om brott. Utredningen ska redovisas för
kommunstyrelsen.
Utredningen redovisas i särskild skrivelse.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet delar Lars Nyström ut en
skrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-12-09.
Avtal 2019.
Avtal 2020.
Skrivelse från Sverigedemokraterna daterad 2021-01-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 293: Initiativet bifalles, vilket innebär att:
Kanslichefen/juristen anställd hos Skurups kommun snarast utreder
mellanhavandena i denna fråga mellan Eventpiloterna KB och Skurups
kommun, redovisar dessa avtal och andra överenskommelser samt utreder
om det objektivt sett finns misstanke om brott. Utredningen ska redovisas
för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Skurups kommun polisanmäler det inträffade för
sedvanlig utredning.
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Johan Bolinder (M): Utredningen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans egna förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsens fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Johan Bolinders (M) förslag att lägga utredningen till
handlingarna.
Nej-röst för att bifalla Lars Nyströms (SD) förslag om att polisanmäla.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 ja-röster mot
6 nej-röster och tre som avstod från att rösta att bifalla Lars Nyströms (SD)s
förslag om att polisanmäla.
Följande ledamöter röstade ja: Loubna Stensåker-Göransson (M), Åsa
Ekblad (M), Solbritt Lundgren (C) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej: Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (SD),
Pernilla Lidfeldt (SD), Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S) och Roland
Hansson (S).
Följande ledamöter avstod från att rösta: Kent Olsson (SkuP), Kerstin
Peterson-Brodda (L) och Babak Rahimi (V).
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Kanslienheten.
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Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om friluftsbadet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att första och tredje att-satserna bifalles samt att
andra att-satsen anses besvarad. Beslutet innebär att avtalet med
Eventpiloterna bryts omgående och att ett samarbete med föreningsliv och
skola ses över för ett långsiktigt bra alternativ till ungdomar att sköta
kiosken.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) föreslår följande;
Att avtalet med Eventpiloterna bryts omgående gällande Friluftsbadet kiosk.
Att förvaltningarna får i uppdrag att låta ungdomar i kommunen få
sommarjobba på badets kioskverksamhet med start 2021.
Att ett samarbete med föreningsliv och skola ses över för ett långsiktigt bra
alternativ till ungdomar att sköta kiosken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03.
Bilaga 1, Befintligt avtal.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 290: Ärendet remitteras till
serviceförvaltningen och till kommunjuristen för yttrande. Av yttrandet ska
särskilt belysas vilka konsekvenserna blir om man bryter avtalet i förtid.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Första och tredje att-satsen bifalles och andra attsatsen anses besvarat.
Babak Rahimi (V): Avtalet ska sägas upp.
Lars Nyström (SD): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans egna förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsens fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag
Nej-röst för att bifalla Magnus Alms (S) yrkande.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 ja-röster mot
8 nej-röster att bifalla Magnus Alms (S) yrkande.
Följande ledamöter röstade ja: Loubna Stensåker-Göransson (M), Åsa
Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Solbritt Lundgren (C) och Johan Bolinder
(M).
Följande ledamöter röstade nej: Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (SD),
Pernilla Lidfeldt (SD), Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland
Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L) och Babak Rahimi (V).
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Serviceförvaltningen.
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Utvecklingsstöd – Kultur 2020 - Ansökningsdatum 31
oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Komdras ansökan om Utvecklingsstöd
– Kultur 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-18 följande:
Ansökan från Komdra återremiss för förtydligande om ansökan avser en
specifik utvecklingsfas eller om det är ett återkommande stöd varje år. Om
det är ett återkommande stöd, hur många år har då utvecklingsbidrag
utbetalats till Komdra?
I övrigt bifalles förvaltningens förslag till fördelning av utvecklingsbidrag kultur 2020 med tillägg om att stöd utbetalas först efter genomförd aktivitet.
Teaterföreningen Komdra har ansökt om stöd gällande ”Utvecklingsstöd –
Kultur” enligt följande de senaste åren:
År 2015:
Svaneholms Teatern – Beviljat stöd 10 000 kr.
Nils Holgerssonteatern - Beviljat 10 000 kr.
År 2016
Nils Holgerssonteatern - Beviljat stöd 13 000 kr.
Svinhugg på Svaneholm - Beviljat stöd 19 500 kr.
Nils Holgerssons Underbara resa - Beviljat stöd 0 kr.
År 2017
Nils Holgersson Teatern – Beviljat stöd 20 000 kr.
Snåljåpens snyltgäster och musikqviset - Beviljat stöd 27 000 kr.
År 2018
Nils Holgersson Teatern – Nils Holgerssons fortsatta resa – Beviljat stöd
22 000 kr.
KristalKulan och Musikqviset – Beviljat stöd 10 000 kr.
År 2019
Nils Holgerssons Underbararesa – Beviljat stöd 20 000 kr men eftersom
föreningen inte redovisade projektet har kommunen inte heller betalat ut det
beviljade bidraget.
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Föreningen söker utvecklingsstöd - kultur för olika teateruppsättningar som
föreningen planerar att genomföra, då föreningen endast kan söka
utvecklingsstöd-kultur utifrån rådande regelverk har föreningen ej beviljats
några övriga stöd under de senaste åren. Merparten av de beviljade stöden
avser kostnader för marknadsföring, hyra av lokal samt teknikutrustning.
Vid samtliga fall har föreningen inkommit med en komplett redovisning
innehållande en beskrivning av projektet samt styrkande verifikationer för
sina kostnader (likt övriga föreningar måste göra för att kommunen ska
betala ut det beviljade stödet). Gällande 2019 års beviljade stöd inkom
föreningen inte med någon redovisning vilket då föranledde att föreningen
ej fick något stöd utbetalt.
Avseende 2020 års ansökan så har föreningen ej genomfört sin
teateruppsättning med anledning utav Covid-19, därav är ansökan ej
genomförbar, och bör alltså avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-05-18, § 155: Ansökan från Komdra återremiss
för förtydligande om ansökan avser en specifik utvecklingsfas eller om det
är ett återkommande stöd varje år. Om det är ett återkommande stöd, hur
många år har då utvecklingsbidrag utbetalats till Komdra?
I övrigt bifalles förvaltningens förslag till fördelning av utvecklingsbidrag kultur 2020 med tillägg om att stöd utbetalas först efter genomförd aktivitet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Ansökan från Komdra avslås
Lars Nyström (SD) Ansökan från Komdra avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, fritidsstrateg.
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Svar på återremiss gällande stiftelseförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att placera tillgångarna i
följande stiftelser i fondförvaltning via lokal bank:
Carméns Idrottsfond
Anders Persson och Hanna Nilsdotters stipendiefond
Thomei stipendiefond
Matilda och Nils Borgströms fond
Skurups kommuns samfond för grundskolan
Ingar och Nils Sjöholms minnesfond
Hanna Mattsons donation
Matilda Knutssons donation
Stiftelsen Ebbas minne
Anna Hanssons donationsfond
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att årligen återrapportera till
kommunstyrelsen hur fonderna utvecklas och om utdelning från stiftelserna
bedöms kunna göras. Efter två års fondförvaltning ska ärendet prövas på
nytt varefter ställning ska tas till behov av sammanläggning alternativt
förbrukning av kapital på sikt.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
Lars Nyströms (SD) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01, § 237, att återremittera
kanslienhetens redovisning av länsstyrelsens beslut om tillåtelse att förbruka
tillgångarna i tio av kommunens stiftelser. Återremissen skedde för att hitta
en gemensam hållning där man säkerställer att medlen förbrukas utifrån
stiftarnas ändamål över tid.
Kanslienheten vill återigen framföra att det var på kommunstyrelsens
uppdrag som ansökan inlämnades till Länsstyrelsen om att få förbruka
tillgångarna i de tio aktuella stiftelserna. Orsaken till ansökan var att dessa
stiftelser under minst fem år inte kunna främja sitt ändamål eftersom det inte
funnits någon avkastning att dela ut. Länsstyrelsen har därefter även fattat
beslut om att förvaltaren får förbruka tillgångarna i dessa stiftelser enligt sitt
ändamål eller ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Det är upp
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till kommunen att hantera under vilken tid förbrukningen av tillgångarna ska
ske och det bedöms även som möjligt att placera stiftelsernas tillgångar i
fonder.
Sammanläggning (samfond)
Vid kommunstyrelsens behandling uppkom även frågan om att
sammanlägga stiftelser, det vill säga skapa en samfond med ändamål att
bistå pensionärer boende i Skurups kommun med medel för hälsovård och
då särskilt tandvård. En sammanläggning förutsätter att ansökan om
permutation görs till Kammarkollegiet. Enligt Kammarkollegiets
information krävs det bland annat att stiftelserna har samma eller mycket
lika ändamål. Av de tio stiftelserna bedöms endast tre (Stiftelsen Ebbas
Minne, Ingar och Nils Sjöholms minnesfond, Hanna Mattssons donation) ha
ett sådant liknande ändamål att de kan sammaläggas till ändamålet
”hälsovård och då särskilt tandvård” för pensionärer. Eftersom
Länsstyrelsen gett tillstånd till att förbruka tillgångarna i dessa stiftelser är
ett alternativ till formell sammanläggning via Kammarkollegiet är att istället
bilda en ny stiftelse och överföra tillgångarna dit.
De övriga sju stiftelserna har som nämnts ändamål som inte kan anses likna
”hälsovård och då särskilt tandvård” för pensionärer. Bland dessa stiftelsers
ändamål kan nämnas idrottsstipendium och stipendium till elever.
Vad krävs för permutation av en stiftelses föreskrifter?
För att få ändra en föreskrift krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade
förhållanden att föreskriften
inte längre kan följas eller
har blivit uppenbart onyttig eller
har blivit uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.
Föreskrifter som inte avser stiftelsens ändamål får även ändras, upphävas
eller i särskilt fall åsidosättas om det finns särskilda skäl.
Om en stiftelses ändamål behöver ändras ska det nya ändamålet så nära som
möjligt motsvara det ändamål stiftelsen har idag. Vid ändring av ändamålet
ska det som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt.
Ändamålet kan inte ändras därför att styrelsen eller förvaltaren till exempel
tycker att ett annat ändamål är bättre eller viktigare än det som gäller idag.
Det finns inga möjligheter att lägga till nya föreskrifter i ett
stiftelseförordnande. Det är heller inte tillåtet att göra språkliga ändringar
som att t.ex. modernisera språket och skriva in förtydliganden eller
tolkningar. Inte heller kan man ändra punkt- eller paragrafnumrering.
Avgiften för ansökan om permutation är 10 700 kr/stiftelse. Ansökan om
sammanläggning av flera stiftelser (2-29 stiftelser) kostar 15 900 kr.
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Förslag
Eftersom Länsstyrelsen gett tillstånd till att tillgångarna i de tio aktuella
stiftelserna får förbrukas för sitt ändamål eller ändamål som så nära som
möjligt motsvarar detta, bör det också vara möjligt att placera tillgångarna i
dessa stiftelser i fonder via bank. Om det efter ett par år visar sig att dessa
placeringar ger möjlighet till utdelning av stiftelsernas avkastning bör
sammanläggning alternativt skapande av nya stiftelser övervägas på nytt.
Om det däremot visar sig att fonderna inte ger avkastning som möjliggör
utdelning bör stiftelsernas tillgångar förbrukas på sikt enligt tidigare beslut.
Beskrivning av stiftelserna
Stiftelsen Skurups kommuns samfond för grundskolan
Kapital: 165 670 kronor
Ändamål: Utdelningen skall användas till förmån för elever i kommunens
grundskola företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat
goda kunskaper särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium
för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller
utomlands studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,
idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av
material mm.
Stiftelsen Ebbas minne
Kapital: 364 597 kronor
Ändamål: Av fondens avkastning skall minst en tiondel (1/10) läggas till
kapitalet. Återstoden av avkastningen får användas i första hand som bidrag
till äldre och sjuka från Ö Vemmenhög församling för vård vid privat
vårdinrättning eller olika hjälpåtgärder inom hemsjukvården för
rehabilitering och aktivering av sjuk åldring för att bidraga till eller
möjliggöra att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen
hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem. Som
exempel på lämpliga hjälpåtgärder må nämnas extra hemhjälp, ersättare för
vila åt anhörig vårdare, bidrag till lämplig rekreationsmedel, särskild
tandvård eller andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig
livsföring (ADL), som icke lämpligen direkt kunna erhållas genom
samhällets försorg,. I andra hand får avkastningen användas som hjälp enligt
ovan för annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad från
församlingen. Om icke någon hjälpbehövande finnes i Östra Wemmenhögs
församling, får istället motsvarande hjälp ges åt äldre och sjuka i Skurups
kommun.
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Stiftelsen Thure Camréns idrottsfond
Kapital: 47 339 kronor
Ändamål: Avkastningen ska tilldelas personer som visar goda anlag inom
olika idrotter i Skurup för vidare utveckling.
Stiftelsen Thomei stipendiefond
Kapital: 77 942 kronor
Ändamål: Räntan skall utdelas som stipendier till flitiga och begåvade
ungdomar i åldern 16-20 år, som önska vidareutbilda sig vid någon teknisk
skola, yrkesskola eller annan utbildningsanstalt. Sökande skall ha genomgått
någon av Skurups (folkskola) grundskola och äga hemortsrätt i Skurups
tätort (f d Skurups köping) En tiondel av den årliga ränteinkomsten skall
läggas till kapitalet för att förhindra att donationen genom
penningvärdesförsämring förlorar i värde.
Förslag: Tillgångarna föreslås förbrukas under en tidsperiod av 2-3 år
(SUF).
Stiftelsen Matilda Knutssons fond
Kapital: 36 563 kronor
Ändamål: Räntan på kapitalet skall årligen användas för de på
ålderdomshemmet inackorderades trevnad, underhållning, fest mm.
Användningsområde Flintebro servicehus.
Stiftelsen Mathilda och Nils Borgströms donation
Kapital: 37 016 kronor
Ändamål: Av räntan tages först till underhåll och prydande årligen av vår
gravplats i Skurups kyrkogård i all framtid. Resten av räntan, med undantag
av en halv procent, som årligen tillföres kapitalet, skall användas till kläder
och nödvändighetsvaror åt fattiga och flitiga skolbarn och konfirmander,
främst dem av oäkta börd och tillhörande Skurups köping. Dock skall först,
efter vården av gravarna, betalas till mina ovannämnda jungfrur etthundra
kronor till vardera om året, som pension så länge de leva. Om det så skulle
bliva råd, kan även fattiga sjuklingar eller nödställda äldre personer få hjälp
av fondens avkastning, efter noggrann prövning av förvaltarna och
revisorerna av fonden. Användningsområde Skurup (f.d. Skurups köping).
En halv procent av räntan skall årligen tillföras kapitalet.
Ingar och Nils Sjöholms stiftelse
Kapital: 65 830 kronor
Ändamål: Räntan skall årligen fördelas i poster om femtio kronor och
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utdelas till:
1. mindre bemedlade äldre
2. mindre bemedlade sjuka, eller
3 . mindre bemedlade ensamma personer.
Personerna skall vara boende och kyrkobokförda i Slimminge församling
och ej erhålla socialvård. Socialnämnden skall bedöma om gåvan skall
lämnas kontant eller i natura. Fondens kapitalbelopp får ej underskrida
ursprungliga beloppet eller 10.000 kronor.
Hanna Mattssons stiftelse
Kapital: 13 109 kronor
Ändamål: Räntan av kapitalet skall ”utbetalas i samråd med pastor i
församlingen till sådana sjuklingar inom församlingen, som icke åtnjuter
vård i fattiggården, synnerligen sådana nervsjuka som är i behov av vård å
något sanatorium eller liknande inrättning”. Om räntan vid något tillfälle
inte kan användas för detta ändamål, kan dessa medel istället användas till
böcker eller beklädnad åt flitiga fattiga skolbarn eller konfirmander.
Stiftelsen Anna Hanssons donationsfond
Kapital: 41 585 kronor
Ändamål: : Sedan all min egendom realiserats, gravfonden överlämnats och
alla utbetalningar för dödsboet gjorts, skall återstoden av min kvarlåtenskap
under namn av ”Anna Hanssons donationsfond” insättas å motbok med
Skurups Sparbank och tillfalla Skurups Köping samt stå under förvaltning
av den myndighet, som köpingens kommunalfullmäktige bestämma. En halv
procent av årliga räntan skall läggas till kapitalet och av återstående räntan
skall varje år etthundra (100) kronor lämnas till Skurups pensionärsförening
för ordnande av en årlig minnesfest på min födelsedag den 10 juli.
Återstoden av räntan fördelas årligen av den förvaltande myndigheten vid
jultid till nyttiga och välgörande ändamål inom köpingen. Skulle den
förvaltande myndigheten något år finna anledning använda hela det till
disposition stående beloppet, utom de 100 kronor, som
pensionärsföreningen skall hava, för något behjärtansvärt eller alla
behövande avsikt att med denna ändamål, som kan vara till gagn för någon
inom köpingen, får detta ske. Det är min donation sprida glädje åt dem, som
av ekonomiska bekymmer eljest ej hava mycket därav och detta ändamål
skall den förvaltande myndigheten uppfylla. Däremot är det inte nödvändigt,
att den nu ifrågakomna delen av avkastningen varje år användes till samma
ändamål.
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Anders Perssons och Hanna Nilsdotters stiftelse
Kapital: 9 281 kronor
Ändamål: Avkastningen skall användas till premier eller stipendier för
fortsatt utbildning åt barn från Slimminge skoldistrikt med företräde för barn
från det s k Kagehäradsområdet. En tiondel av avkastningen skall läggas till
kapitalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att placera tillgångarna i
följande stiftelser i fondförvaltning via lokal bank:
Carméns Idrottsfond
Anders Persson och Hanna Nilsdotters stipendiefond
Thomei stipendiefond
Matilda och Nils Borgströms fond
Skurups kommuns samfond för grundskolan
Ingar och Nils Sjöholms minnesfond
Hanna Mattsons donation
Matilda Knutssons donation
Stiftelsen Ebbas minne
Anna Hanssons donationsfond
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att årligen återrapportera till
kommunstyrelsen hur fonderna utvecklas och om utdelning från stiftelserna
bedöms kunna göras. Efter två års fondförvaltning ska ärendet prövas på
nytt varefter ställning ska tas till behov av sammanläggning alternativt
förbrukning av kapital på sikt.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 237: Ärendet återremitteras för att hitta
en gemensam hållning där man säkerställa att medlen förbrukas utifrån
stiftarnas ändamål över tid.
Kommunstyrelsen 2019-09-23, § 353:
Kommunstyrelsen ger kanslienheten i uppdrag att anhålla om Länsstyrelsens
godkännande att få förbruka kapitalet för ändamålet i följande stiftelser:
Carméns Idrottsfond
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Anders Persson och Hanna Nilsdotters stipendiefond
Thomei stipendiefond
Matilda och Nils Borgströms fond
Skurups kommuns samfond för grundskolan
Ingar och Nils Sjöholms minnesfond
Hanna Mattsons donation
Matilda Knutssons donation
Stiftelsen Ebbas minne
Anna Hanssons donationsfond
Kanslienheten ges i uppdrag att bevaka när möjlighet ges att få förbruka
kapitalet i övriga stiftelser.
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 271: Kommunövergripande staben får i
uppdrag att se över om någon av de samförvaltade stiftelserna kan slås ihop
eller permuteras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Att det bildas en Skurups samstiftelse besående av
medlen i de angivna stiftelserna. Att namnet är ”Samstiftelerna för Carmens
Idrottsfond, Anders Persson och Hanna Nilsdotters stipendiefond, Thomei
stipendiefond, Matilda och Nils Borgströms fond, Skurups kommuns
samfond för grundskolan, Ingar och Nils Sjöholms minnesfond, Hanna
Mattsons donation, Matilda Knutssons dontation, Stiftelsen Ebbas minne,
Anna Hanssons donationsfond”. Att medlen i samstiftelsen skall förvaltas av
bank med lokal förankring i fonder, där tillgångar i enskild fond maximalt
får uppgå till 20 % av det totala kapitalet. Att utdelning/uttagen från
samstiftelsen ej får överskrida 50 % av värdeökningen under föregående år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens respektive Lars Nyströms
(SD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
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Erbjudande om sociala kontrakt enligt förordning
(2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder, Södergatan/Kyrkogatan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudande från Fastighetsbolag
17 AB, om att teckna hyreskontrakt på lägenheterna med adress Södergatan
B och C.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsbolag 17 AB kommer att uppföra två flerfamiljshus med 38 nya
lägenheter. Dessa ska stå inflyttningsklara till juli 2022. Skurups kommun
har erbjudits fem lägenheter till sociala kontrakt. Fastighetsbolag 17 AB
önskar svar senast 2022-02-01 ifrån Skurups kommun.
Skurups kommun erbjuds lägenheter enligt nedan:
Södergatan B 1001, 2 rum och kök, 44 kvm, 7350 kr/ månad
Södergatan B 1102, 2 rum och kök, 44 kvm, 7350 kr/ månad
Södergatan C 1002, 1 rum och kök, 32 kvm, 5775 kr månad
Södergatan C 1102, 2 rum och kök, 44 kvm, 7350 kr/månad
Södergatan C 1202, 2 rum och kök, 44 kvm, 7 350 kr/månad
Fastighetsbolag 17 AB, anger att hyrorna är satta enligt 2020 års hyresnivå
och om projektet beviljas statligt investeringsstöd för hyresrätter enligt,
Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och
bostäder för studerande, kommer angivna hyror att rabatteras till den nivå
som tillåts av förordningen.
I ovan nämnda förordning framgår;
Stöd får lämnas för bostäder för studerande och bostäder som anordnas i
syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer
med socialt utsatt situation även om hyresavtalen för bostäderna innehåller
begränsningar i besittningsskyddet.
8 a § Stöd får lämnas om stödmottagaren, i projekt med minst tio lägenheter,
förbinder sig att erbjuda kommunen minst 12,5 procent av lägenheterna i
projektet att hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie
bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en
boendeinsats beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen
(2001:453), vid den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år,
eller utnyttja genom en kombination av 1 och 2.
Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna enligt första stycket 1 i fem år,
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eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit
hyresrätten.
Det finns ett stort behov av andrahandsbostäder till de kommuninvånare
som söker stöd genom Individ och omsorgsförvaltningen och som har stora
svårigheter att skaffa bostad på egen hand.
Dock är hyror i nyproduktion för höga jämfört med den policy för högsta
godtagbara hyreskostnad, som Skurups kommunstyrelse antagit.
Detta samtidigt som fastighetägare inte tillåter så många antal boende i deras
lägenheter som krävs för att kunna motivera hyreskostnad utifrån antagen
policy för högsta godtagbara hyreskostnad.
I dessa lägenheter får det bo max 2 personer i en enrummare och max 3
personer i tvårumslägenheterna.
Högsta godtagbara hyreskostnad enligt Skurups kommuns riktlinjer:
Ungdom till 25 år

3 950 kr

1 vuxen

5 100 kr

2 vuxna

5 500 kr

1 vuxen + 1 barn

5 500 kr

1-2 vuxna + 1-2 barn

6 488 kr (minst 3 personer)

1-2 vuxna + 3-4 barn

8 300 kr

1-2 vuxna + 5 barn

9 700 kr

+ 1 225 kr per barn vid mer än 5 barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02.
Erbjudande om sociala kontrakt.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte anta erbjudande från
Fastighetsbolag 17 AB, om att teckna hyreskontrakt på lägenheterna med
adress Södergatan B och C.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma vilket innebär att Skurups kommun
tackar nej till erbjudandet.
__________
Beslutet skickas till:
Sandra Viberg Mårtensson, boendekoordinator.
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Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (SD) om att
modernisera urkunderna för stiftelser förvaltade av
Skurups kommun, permutation - bordlagt ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Pernilla Lidfeldt (SD) föreslår i motion att ska ske en modernisering av
urkunderna för de stiftelser som förvaltas av kommunen. I motionen föreslås
därför:
att kommunen undersöker om och hur stiftelsemas kapital kan förvaltas
genom placering i en aktiefond hos lämplig bank/finansbolag eller direkt i
enskilda aktier som ger utdelning.
att kommunen undersöker om och hur stiftelsernas urkunder kan samordnas,
helst i en nyskapad stiftelse, allt för att ge enklare och mer ekonomisk
förvaltning.
att när undersökningar enligt att-sats 1 och 2 är klara, föreslå
kommunfullmäktige hur förändring av stiftelsemas förvaltning kan
moderniseras.
När motionen lämnades hade kommunstyrelsen redan fattat beslut om en
översyn av kommunens stiftelser. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-23,
§ 353, att ge kanslienheten i uppdrag anhålla om Länsstyrelsens
godkännande att få förbruka kapitalet för ändamålet i följande stiftelser:
Carméns Idrottsfond
Anders Persson och Hanna Nilsdotters stipendiefond
Thomei stipendiefond
Matilda och Nils Borgströms fond
Skurups kommuns samfond för grundskolan
Ingar och Nils Sjöholms minnesfond
Hanna Mattsons donation
Matilda Knutssons donation
Stiftelsen Ebbas minne
Anna Hanssons donationsfond
Kommunstyrelsens beslut har sedermera verkställts och länsstyrelsen har
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under vintern/våren 2020 fattat beslut om att förvaltaren får förbruka
tillgångarna i dessa 10 stiftelser enligt sitt ändamål eller ändamål som så
nära som möjligt motsvara detta.
Anledningen till detta är just det som nämns av motionären, nämligen att
stiftelserna under flera år inte har kunnat dela ut medel då det inte funnits
någon avkastning.
För återstående stiftelser görs följande:
Följande stiftelse uppfyller för närvarande inte kraven på att få förbruka
tillgångarna men kan inom några år göra det varför kanslienheten bevakar
ärendet:
-

Skurups kommuns samfond för sjuka och behövande

-

Agda Persson från Villie

-

Sigrid Perssons studiefond

Anna Bengtssons stiftelse uppfyller inte kraven på att få förbruka
tillgångarna då den har kapital på 1 945 864 kronor samt att utdelning sker.
Stiftelsen Rydsgårdshus – pågår översyn av stadgar för att utröna möjlighet
till permutation.
Stiftelsen Nils Larssonska – pågår översyn av stadgar för att utröna
möjlighet till permutation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-21.
Motion inkommen 2019-09-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 238: Ärendet bordläggas tills ärende KS
2019.941 om förbrukning av stiftelserna tillgångar behandlas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till: Pernilla Lidfeldt (SD), Kanslienheten.
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Återremiss av åtgärder Slimmingeby skola
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till serviceförvaltningen för en tydligare specifikation
av de nödvändiga tekniska åtgärderna samt en kostnadsberäkning för
desamma.
Sammanfattning av ärendet
Slimmingeby skola består av 4st kommunalt ägda byggnader samt en inhyrd
modulbyggnad där det bedrivs F-6 års undervisning. Byggnaderna har
varierande ålder och är av olika typ. Den äldsta byggnaden är byggd 1910
och senare även en byggnad byggd på 80-talet.
I den eftersatta s.k. ”B-byggnaden” och även kallad låg-byggnaden gjordes
under 2019 en besiktning då man upplevt problem med inomhusmiljön. I
denna besiktning visade det sig att krypgrunden var dåligt ventilerad vilket
åtgärdades kort efter genom att placera frånluftsfläktar i krypgrunden.
Denna åtgärd fick ner fuktkvoterna i krypgrunden till det normala. Vid en
efterkontroll i slutet på 2020, med liknande besiktning fast då med
analysprov på byggnadsdelar, visade det sig att 2 av 10 tester (tester på
byggnadsdelar runt om i byggnaden) visade sig innehålla förhöjda värden av
mögelsporer. De andra 8 proven visade sig ha låga eller medelvärden av
mögelsporer. Serviceförvaltningen och Skol- och utbildningsförvaltningen
bestämde sig då för att ta det säkra före det osäkra och stänga denna
byggnad till dess att skadan blivit åtgärdad. Mögelsporer i koncentrerad och
hög halt kan nämligen orsaka allergiska reaktioner hos personer som är
känsliga för densamma. Vilka byggnader som i denna skrivelse har
benämning A-D framgår med foto i bilagan statusrapport, sidan 5.
De byggnadsdelar som visade sig ha mögelpåväxt är framförallt träsyllar
men även på golvbjälklag av trä i B-byggnaden.
Övriga byggnader har ej problem med höga fuktvärden.
Krypgrunden visar sig nu, enligt bifogad rapport, inte innehålla förhöjda
fuktkvoter utan är alltså en gammal skada. Mögelpåväxten på ovannämnda
byggnadsdelar finns dock kvar och dessa byggnadsdelar behöver bytas ut.
Detta innebär i korthet att alla vägar på insidan och den syll som regelverket
är uppbyggd på (innanför fasadtegel) behöver bytas samt att golvbjälklaget
och dess byggskivor behöver bytas. I samband med detta kommer delvis nya
väggar att behöva byggas upp igen samt att golvskivor med största
sannolikhet behöver bytas. Detta medför automatiskt att samtliga ytskikt
behöver renoveras, d v s nya golv och väggar som behöver målas.
Förutom själva mögelskadan är där en hel del eftersatt underhåll i framför
allt denna, men även i de andra byggnaderna. Bl a äldre och bristfällig
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ventilation, söderruttna fönster och ytskikt som är i stort behov av underhåll.
Samtliga byggnadsdelar utom matsalsbyggnaden värms dessutom upp av
olja, vilket kostar kommunen ca 200 000 kr/år i bara drivmedel. Förutom
drivmedelet tillkommer det både reperation och service på oljepannan. Hela
fastigheten förbrukar dessutom väldigt mycket el, kostnad på ca 180 000
kr/år, vilket också är mycket för en fastighet av dessa typer samt storlek. En
av byggnaderna som värms dessutom upp med direktverkande el samt har
dålig isolering vilket bidrar till höga elkostnader. Att byta denna
uppvärmningslösning till något effektivare (te x luft/vatten värmepump) +
andra energibesparande åtgärder så som fönster i matsalsbyggnad i Bbyggnad skulle denna investering betala sig på ca 4 år vilket får anses som
en väldigt snabb återbetalningstid när det gäller fastighetsunderhåll.
Förutom en renovering av mögelskadan i B-byggnaden samt andra akut
eftersatta underhållsåtgärder i samma byggnad, anser Serviceförvaltningen
det också akut att vidta åtgärder enligt den bifogade statusbedömningen om
skolan överhuvudtaget ska ha fungerande lokaler på både längre sikt.
Serviceförvaltningen vill vara tydlig med att det har funnits en plan länge på
att renovera byggnaderna men inte riktigt vetat hur förvaltningen skulle
förhålla sig till hur verksamhet skulle bedrivas i lokalerna eller inte.
Mycket av det förberedande arbetet är därför gjort sen tidigare.
I Serviceförvaltningen investeringsbudget budget för 2020 finns liten pott
för fastighetsunderhåll. I delar av denna pott finns investeringsmedel kvar,
då planerade åtgärder ej kunnat genomföras av olika anledningar, som enligt
förslaget föreslås flyttas med till 2021-års investeringsbudget, som en del av
att finansiera nödvändiga åtgärder på Slimmingeby skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-21.
Fukttekniskbesiktning, BM Fuktteknik AB, daterad 2020-11-24.
Mykologisk analys, Tekomo Byggnadskvalitet AB, daterad 2020-10-29
Statusbedömning Slimmingeby skola inkl. bilagor, daterad 2020-01-24
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta ej utnyttjade
investeringsmedel om ca 3 mkr från 2020 till 2021 års investeringsbudget
för att använda till åtgärder inom Slimmingeby skola samt att bevilja
serviceförvaltningen nya investeringsmedel om 4,5-5,5 mkr för åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge serviceförvaltningen i uppdrag
att förbereda för att åtgärda skadan samt åtgärda nödvändigt eftersatt
underhåll i övriga byggnader. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om nya och
överförda av investeringsmedel för detsamma.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras till serviceförvaltningen för en
tydligare specifikation av de nödvändiga tekniska åtgärderna samt en
kostnadsberäkning för desamma.
Babak Rahimi (V): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Ulrika Fridh, tf förvaltningschef, skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om bemötande
av återvändande terrorister
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion gällande bemötande av återvändande
terrorister följande:
”Att försörjningsstöd och andra monetära förmåner skall i förhållande till
ovan angivna grupp, bedömas särskilt restriktivt. Målsättningen bör vara att
dessa personer icke skall vistas i kommunen.
Att behovet av bostad skall bedömas extremt restriktiv och med
målsättningen att dessa personer icke skall befinna sig i kommunen.
Att beslut i dessa frågor handläggs på ett sätt som inte utsätter
beslutsfattarna, socialsekreterarna, för obehag eller risker.”
Regering och riksdag har under de senaste åren genomfört en rad
skärpningar vad gäller bekämpande av terrorism. Skärpt lag stiftning har
införts vad bland annat vad gäller samröre med terrororganisation (Lag om
ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering
och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet). I denna lag kriminaliseras bland annat uppmaningar till
samröre med terroristorganisation samt att resa till land i avsikt att ha
samröre med terrororganisation. Även lag (2003:148) om straff för
terroristbrott har skärpts. Brotten kan prövas av svensk domstol.
I 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretsslagen (OSL) finns en
sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för socialtjänsten att lämna
uppgifter som angår misstankar om vissa begångna allvarliga brott eller
försök till sådana brott till bl.a. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. En
misstanke ska angå brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år eller försök till brott för vilket det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år. Bestämmelsen om utlämnande av
uppgifter om begångna brott innebär att socialtjänsten har möjlighet att
lämna uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som angår
misstankar om brott enligt ovan nämnda lagstiftning.
Enligt dataskyddsförordningen får uppgifter som gör gällande att en person
begått lagöverträdelser inte registreras i kommunen. Detta då det saknas
laglig grund enligt artikel 6 och enbart myndigheter med undantag enligt
artikel 10, såsom Polismyndigheten, som får lov att göra sådan registrering.
Rätten till bistånd (både vad gäller bostad och försörjningsstöd) regleras i
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socialtjänstlagens fjärde kapitel där det framgå att den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd för sin försörjning. Om bestämmelserna i socialtjänstlagen gällande
bistånd är uppfyllda, bland annat vad gäller att vara aktivt arbetssökande,
går det inte att lagligt avslå ansökan på grund av att någon misstänks för
eller begått en brottslig handling. Den som varit utomlands har dock svårt att
uppvisa ett aktivt arbetssökande.
Det är således utifrån socialtjänstlagens perspektiv inte möjligt att bortse
från en specifik grupp av individer som redan från början ska få sin ansökan
avslagen av det kriteriet att de tillhör en specifik grupp som förutbestämts
inte ska ha rätt till stöd eller bedömas särskilt restriktivt. Däremot ska
kommunen använda den möjlighet som finns att anmäla misstanke om brott
till Polismyndigheten/Säkerhetspolisen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09.
Motion.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 196: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 165: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Motionären.
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Uppdrag att arbeta fram arbetsmarknadsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har vid tidigare sammanträde diskuterat
gränsdragningsfrågor gällande beredningens ansvar för
arbetsmarknadsfrågor med kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder
(M). Under diskussionen framfördes följande:
- Kommunutvecklingsberedningens ansvar bör förtydligas i ett
inriktningsdokument.
- Kommunutvecklingsberedningens arbete med arbetsmarknadsfrågor ska
vara visionärt och övergripande. Arbetet inriktas på strategier på ett
övergripande plan - ej direkt operativa frågor.
- Viktigt att beakta helheten; Arbetsmarknad, näringsliv och individer.
- Näringslivets svårigheter med kompetensförsörjning påtalas.
Uppdraget kan finansieras inom befintlig budget.
Checklistan enligt FN´s barnkonvention är inte aktuellt när det gäller att
tilldela uppdraget. Däremot kommer barnkonventionen att beaktas i
strategin.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2020-11-03, § 41:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06, § 32: Vid nästa
sammanträde behandlas ärendet kring hur beredningens arbete med
arbetsmarknadsfrågor ska avgränsas.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot detsamma.
__________
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om utredning av
30 timmars arbetsvecka inom vård och omsorg i
Skurups kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framgår att man önskar ”att en försöksverksamhet med 30
timmars genomsnittlig ordinarie arbetsvecka för vård- och omsorgspersonal
utslaget över en månad med bibehållen lön skulle göra stor skillnad.
Det skulle göra kommunen till en mer attraktiv arbetsplats för vårdpersonal
och underlätta tillsättandet av tillsvidareanställd personal. Det skulle leda
till betydligt lägre ohälsotal och sjukfrånvaro bland personalen. Dessa två
positiva effekter skulle tillsammans också skapa ännu bättre vårdkvalitet för
vårdtagarna, vilket i sin tur ger minskade kostnader för vården av dessa.
I motionen yrkar man:
att Skurups kommun gör en utredning av hur det totala kostnadsläget
för vård och omsorg i kommunen kan förväntas förändras vid ett
genomförande av 30 timmars genomsnittlig ordinarie arbetsvecka utslaget
per månad för vård- och omsorgspersonal. Och vilka effekter det kan
förväntas ha på vårdkvaliteten och kompetensförsörjningen på sikt.
att denna utredning skall ha ett långsiktigt perspektiv där man tittar
åtminstone 15 år framåt i tiden, och tar hänsyn till de demografiska
förändringar i framför allt antalet äldre som vi ser komma.
att Skurups kommun tar lärdom av och knyter an till de erfarenheter
olika kommuner och regioner redan har gjort i frågan, samt den forskning
som gjorts på arbetstidsområdet, till exempel av Stressforskningsinstitutet
vid Stockholms universitet”.
Individ- och omsorgsförvaltningen har utrett möjligheten att utföra ”Motion
om utredning av 30 timmars arbetsvecka inom vård och omsorg i Skurups
kommun”. Medarbetare från personalenheten och ekonomienheten har varit
delaktiga i aktuell tjänsteskrivelse utifrån att deras resurser och kompetens
kommer att tas i anspråk om föreslagen utredning i motionen ska
genomföras.
Individ- och omsorgsförvaltningen bedömer i samråd med personalenheten
och ekonomienheten att en sådan omfattande utredning kommer att uppgå
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till minst sex månader att arbeta fram, motsvarande en 25 % tjänst.
Utredningen behöver även svara på vilken kostnad Skurups kommun har för
sjukskrivningar, hur många personer det handlar om samt vad
sjukskrivningarna orsakas av? Hur ser sjukskrivningarna ut över tid? Kan
förbättrat arbetsmiljöarbete förbättra förutsättningarna för medarbetarna?
Om utredningen ska genomföras görs bedömningen från förvaltningen att
det måste fastställas vilka olika yrkesgrupper som ska ingå.
Förvaltningen anser att om utredningen ska genomföras, så ska det ske
tidigast efter Corona-pandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24.
Motion.
Tidigare behandling
Individ- och omsorgsberedningen 2020-11-09, § 31: Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2020-06-01, § 76: Anmälan läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras till förvaltningen för
komplettering av hur förvaltningschefen ställer sig till de evidens som finns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag
Ordföranden ställer därefter proposition på beredningens förslag och finner
att kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Dao Davidsson, personalchef.
Ola Bentzén, vård- och omsorgschef.
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
handläggarrobot för en smartare välfärd återremitterat ärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-28 om att motionen återremitteras till
individ- och omsorgsberedningen för ytterligare belysning avseende de
möjligheter som finns med handläggarrobotar utifrån de projekt som pågår
i grannkommunerna.
Individ- och familjeomsorg i Skurup genomförde ett första möte med en
aktör under våren 2019 för dialog om möjligheter och förutsättningar för
digitala lösningar för försörjningsstödet i Skurup. De digitala lösningar som
fanns i andra kommuner krävde då väldigt många knapptryckningar för att
ansökan skulle kunna hanteras digitalt. Idag finns andra digitala lösningar
som även läser (inläsningsmodul) av pappersblankett och överför
uppgifterna till digital hantering.
Tomelilla kommun som Skurups kommun hade samråd med vid föregående
tjänsteskrivelse använder sig idag av digital ansökan om fortsatt
försörjningsstöd/återansökan. Pappersansökan används vid nybesök (vid
nybesök genomförs en större utredning) samt att fortsatt
ansökan/återansökan kan medges i särskilda fall. Idag hanteras 70-80 st
fortsatt ansökan om försörjningsstöd / återansökan av totalt 130
ansökningar. Tomelilla kommun planerar för att ta över den digitala
hanteringen själva. Under projekttiden har Tomelilla rekryterat kompetens
att programmera och hantera den digitala plattformen för ansökan om
försörjningsstöd/återansökan.
Individ- och omsorgsberedningens ledamöter ser positivt på digital
utveckling, men vad gäller handläggarrobot vill beredningen invänta
tekniken så det blir optimalt och ekonomiskt försvarbart.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-09.
Motion daterad 2018-03-10.
Tidigare behandling
Individ- och omsorgsberedningen 2020-11-09, § 32:
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsen 2019-01-28, § 64: Motionen återremitteras till Individoch omsorgsberedningen för ytterligare belysning avseende de möjligheter
som finns med handläggarrobotar utifrån de projekt som pågår i
grannkommunerna.
Individ- och omsorgsberedningen 2018-12-03, § 47: Huvudförslag till
kommunfullmäktige Motionen avslås. Alternativförslag till
kommunfullmäktige Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2018-04-23 §201; Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige 2018-03-26, § 156: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C).
Ann-Helen Nilsson (C).
Solbritt Lundgren (C).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Marie Hagerstad, IT-chef.
Ulrika Persson, biträdander förvaltningschef.
Joakim Wollin, IFO-chef.

Justerandes signatur

Protokoll

52 (56)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2021-01-11

KS 2021.1

KS § 30

Dnr KS 2020.184

Anmälningsärenden från samtliga förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att sverigedemokraterna ser
med oro på att arbetsförmedlingen lägger över kostnader på kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden från serviceförvaltningen för perioden 202011-14--2020-12-16; skol- och utbildningsförvaltningen för perioden 202011-16- 2020-12-23 samt anmälan av personuppgiftincidenter under perioden
2020-11-18 - 2020-12-31.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

53 (56)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2021-01-11

KS 2021.1

KS § 31

Dnr KS 2020.186

Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Kommunstyrelsens beslut
Sammanställningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger sammanställning av protokoll från utskott och bolag:
KS 2020.475, Socialnämndsutskottet, 2020-12-09, § 62–68.
KS 2020.1248, Skol- och utbildningsutskott, 2020-12-07, § 48–59.
SH 2020.152, Skurupshem AB, 2020-10-23, § 51-53.
SH 2020.156, Skurupshem AB, 2020-11-18, § 54-64.
JB 2020.41, Skurups Jordbruks AB, 2020-11-05, § 89-102.
JB 2020.44, Skurups Jordbruks AB, 2020-12-17, § 103-115.
EL 2020.7, Skurups Elverk AB, 2020-11-19, § 58-68.
EL 2020.332, Skurups Elverk AB, 2020-12-18, § 69-70.
EH 2020.30, Skurups Energihandel AB, 2020-11-19, § 30-35.
KA 2020.74, Skurup Kommunala AB, 2020-10-22, § 67-75.
KA 2020.81, Skurup Kommunala AB, 2020-11-26, § 76-87.
KA 2020.82, Skurup Kommunala AB, 2020-12-10, § 88-93.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2021-01-04.
Sammanställning 2021-01-04.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om sammanställningarna kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

54 (56)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2021-01-11

KS 2021.1

KS § 32

Dnr KS 2020.185

Anmälan av delegationsbeslut från samtliga
förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut enligt sammanställningarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-12-16.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2020-12-23.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om delegationsbesluten kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

55 (56)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2021-01-11

KS 2021.1

KS § 33

Dnr KS 2020.1754

Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om
upprustning av Slimmingeby skola
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att förvaltningen ges i uppdrag att
återkomma med förslag om hur Slimmingeby skola ska upprustas till en
fullgod standard efter nedstängningen av delar av densamma.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har i skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen ger
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur Slimmingeby
skola ska upprustas till en fullgod standard efter nedstängningen av delar av
densamma.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-12-22.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Johan Bolinder (M): Initiativet anses besvarat med hänvisning till tidigare
beslut (§ 25/2021) om åtgärder Slimmingeby skola.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lars Nyströms (SD) förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll

56 (56)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2021-01-11

KS 2021.1

KS § 34

Dnr KS 2021.68

Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om byggnaders
status på äldreboenden
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att förvaltningen ges i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med information gällande byggnadsstatus
på äldreboenden i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har i skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen ger
förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
information gällande byggnadsstatus på äldreboenden i kommunen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2021-01-08.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

