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Godkännande av dagordning
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av information från arbetsgruppen
Vision 2045 samt viss ändring i ordningen på ärendena.
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Kultur- och fritidsstrategi
Ärendenummer KS 2019.1556
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till
kultur- och fritidsstrategi.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut § 8/2021 godkänt att kulturplan, fritidsplan
och biblioteksplan slås samman till en plan i det fortsatta arbetet med
planerna.
Kultur- och fritidschef Anto Tomic redovisar utkast till det fortsatta arbetet
med planen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-02-22 KF §8:
Kommunfullmäktige godkänner att kulturplan, fritidsplan och biblioteksplan
slås samman till en plan i det fortsatta arbetet med planerna.
Kommunfullmäktige 2020-12-14:
Ärendet bordläggs.
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.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunutvecklingsberedningen

2021-04-06

Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet
med att ta fram förslag till kultur- och fritidsstrategi.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunutvecklingsberedningen bifaller detsamma.
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KUB § 10 Återremiss av revidering av kommunikationsstrategi
för Skurups kommun
Ärendenummer KS 2016.535
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen justerar strategin på så sätt att samma
benämning används för Enheten för information och kommunikation samt
att ansvarig utgivare korrigeras till inblickskurup.se. Beredningen vidhåller
att det inte är lämpligt att räkna upp lagstiftning på området.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
kommunutvecklingsberedningen enligt följande:
Att ensa benämningarna av enheten för information och kommunikation i
strategin.
Ange vem som är ansvarig utgivare för INBLICK.se.
Under punkten 12 Lagar och regler som reglerar kommunikationsarbetet bör
laghänvisningarna uppdateras istället för att tas bort.
Förvaltningen instämmer att samma benämning bör gälla i hela dokumentet,
det vill säga Enheten för information och kommunikation, och likaså att
ansvarig utgivare för nättidningen korrigeras till inblickskurup.se. Däremot
ser förvaltningen ingen mening med att i en strategi räkna upp relevant
lagstiftning. Dels riskeras det att uppräkningen inte blir komplett och dels är
lagstiftningen föränderlig, vilket även visas i förslagsställarens exempel från
Region Skåne där personuppgiftslagen som har upphört anges som lag i
dokumentet.
Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategi.
Tjänsteskrivelse.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-02-17:
Ärendet återremitteras för beaktande av Babak Rahimis (V) förslag, vilket
innebär:
Att ensa benämningarna av enheten för information och kommunikation i
strategin.
Ange vem som är ansvarig utgivare för INBLICK.se.
Under punkten 12 Lagar och regler som reglerar kommunikationsarbetet bör
laghänvisningarna uppdateras istället för att tas bort.
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Kommunutvecklingsberedningen 2020-12-01 § 46:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den reviderade kommunikationsstrategin med
den justeringen att punkt 13 gällande uppföljning ändras till att uppföljning
ska ske en gång per mandatperiod och i övrigt vid behov.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06 § 33:
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till reviderad
kommunikationsstrategi till kommunutvecklingsberedningens sammanträde
den 3 november.
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KUB § 11 Återremiss av revidering av bredbandspolicy för
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2014.193
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen avger följande svar på kommunstyrelsens
återremiss:
Skurups elverk har särskilt bett om att få en bredbandspolicy som är ledande
för bolagets bredbandsverksamhet. Då måste det med nödvändighet finnas
med styrande beskrivningar av inriktnings- och målsättningskaraktär; alltså
något som bolaget ska rätta sig efter. Enligt min uppfattning finns det
sådana i förslag till policy.
I kommunens styrdokument för policy är skrivningen relativt andra
förekommande referenser helt tandlös. ” Den ska inte ange några fasta
regler”, står det, vilket medför att skrivningen inte följer en
normaluppfattning om en policy. Därför är texten i förslag till
bredbandspolicy mer inriktad på att ange just regler för att styra
utvecklingen.
I förslaget till bredbandspolicy hänvisas till vissa historiska tillstånd. Det är
meningen att ta avstamp i dessa för att med policyn som styrmedel
åstadkomma ett annat, bättre, tillstånd. Vet man inte var man ska starta är
det svårt att anlägga färdvärd färdväg dit man ska.
Bredbandssatsningen i Sverige slutar knappast om fem år, alltså den tid som
beräknas till nästa aktualiseringstillfälle av bredbandspolicyn. Den
målsättning som sattes upp av regeringen har inte nåtts i landet till 2020.
Detta förhållande gäller även Skurups kommun. Därför är det meningslöst
att vid denna aktualisering föreslå en avveckling av policyn. Det bör anstå
till nästa aktualiseringstillfälle och prövas då.
Pkt 5 i förslag till bredbandspolicy. Det står:
”Hålla nära kontakt med de projekt och verksamheter som driver på för
ökad Digitalisering i samhället, så att användning av fibernät underlättas
och utökas, samt också så att argument för ytterligare utbyggnad av
fibernät tas till vara. Det är exempelvis
1. Kommunverksamhetens satsning på digitalisering
2. Satsningar på ”Internet of Things”, IoT, dels via speciella radionät
för långsam energisnål datakommunikation och dels via mobilnät”
Meningen är att kommunen aktivt ska följa tjänsteutveckling som behöver
nätkapacitet. Då är underpunkten b. exempel på sådan utveckling som
identifierats som särskilt drivande i fibernätsutvecklingen. Inget
radio/mobilnät är i sig autonomt. Utrustningen, nod eller accesspunkt,
kräver tillgång till fibernät för att nå nästa högre nivå i radio/mobilnätet eller
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för kommunikation med andra noder eller accesspunkter. Alternativet skulle
kunna vara att kommunikationen i sig var radioburen men det
spektrumutrymmet saknas och om det fanns hade det inte haft samma
bandbredd/hastighet som ett fibernät. Därför måste pkt 5 kvarstå som
vägledande för kommunens drivning av bredbandsutvecklingen.
Kommunutvecklingsberedningen beslutar härutöver att vidhålla tidigare
förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta aktualiserad bredbandspolicy för
Skurups kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-17, § 44, att återremittera ärendet till
kommunutvecklingsberedningen enligt följande:
Ärendet återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för revidering då
dokumentet inte uppfyller kraven för en policy utan är mer som
en handlingsplan. Vidare hänvisas i dokumentet vad som hände 2019 och
2020. Ärendet bör även kompletteras med en målsättning med policyn i
syfte att därefter avveckla densamma. Under Punkt 5 Aktiviteter för att
driva bredbandsfrågan och aktivitet 1 b, ska mobilnät strykas med
hänvisning till att kommunen inte sysslar med mobilnät.
Anders Kristiansen (SkuP) har avgett följande svar på återremissen:
Skurups elverk har särskilt bett om att få en bredbandspolicy som är ledande
för bolagets bredbandsverksamhet. Då måste det med nödvändighet finnas
med styrande beskrivningar av inriktnings- och målsättningskaraktär; alltså
något som bolaget ska rätta sig efter. Enligt min uppfattning finns det
sådana i förslag till policy.
I kommunens styrdokument för policy är skrivningen relativt andra
förekommande referenser helt tandlös. ” Den ska inte ange några fasta
regler”, står det, vilket medför att skrivningen inte följer en
normaluppfattning om en policy. Därför är texten i förslag till
bredbandspolicy mer inriktad på att ange just regler för att styra
utvecklingen.
I förslaget till bredbandspolicy hänvisas till vissa historiska tillstånd. Det är
meningen att ta avstamp i dessa för att med policyn som styrmedel
åstadkomma ett annat, bättre, tillstånd. Vet man inte var man ska starta är
det svårt att anlägga färdvärd färdväg dit man ska.
Bredbandssatsningen i Sverige slutar knappast om fem år, alltså den tid som
beräknas till nästa aktualiseringstillfälle av bredbandspolicyn. Den
målsättning som sattes upp av regeringen har inte nåtts i landet till 2020.
Detta förhållande gäller även Skurups kommun. Därför är det meningslöst
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att vid denna aktualisering föreslå en avveckling av policyn. Det bör anstå
till nästa aktualiseringstillfälle och prövas då.
Pkt 5 i förslag till bredbandspolicy. Det står:
”Hålla nära kontakt med de projekt och verksamheter som driver på för
ökad Digitalisering i samhället, så att användning av fibernät underlättas
och utökas, samt också så att argument för ytterligare utbyggnad av
fibernät tas till vara. Det är exempelvis
1. Kommunverksamhetens satsning på digitalisering
2. Satsningar på ”Internet of Things”, IoT, dels via speciella radionät
för långsam energisnål datakommunikation och dels via mobilnät”
Meningen är att kommunen aktivt ska följa tjänsteutveckling som behöver
nätkapacitet. Då är underpunkten b. exempel på sådan utveckling som
identifierats som särskilt drivande i fibernätsutvecklingen. Inget
radio/mobilnät är i sig autonomt. Utrustningen, nod eller accesspunkt,
kräver tillgång till fibernät för att nå nästa högre nivå i radio/mobilnätet eller
för kommunikation med andra noder eller accesspunkter. Alternativet skulle
kunna vara att kommunikationen i sig var radioburen men det
spektrumutrymmet saknas och om det fanns hade det inte haft samma
bandbredd/hastighet som ett fibernät. Därför måste pkt 5 kvarstå som
vägledande för kommunens drivning av bredbandsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Förslag till aktualiserad bredbandspolicy - Skurups kommun.
Skurups kommun - Bredband - Policy - 2020-06-02.
Inlaga av Anders Kristiansen som svar på kommunstyrelsens återremiss av
bredbandspolicyn.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-02-17:
Ärendet återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för revidering då
dokumentet inte uppfyller kraven för en policy utan är mer som
en handlingsplan. Vidare hänvisas i dokumentet vad som hände 2019 och
2020. Ärendet bör även kompletteras med en målsättning med policyn i
syfte att därefter avveckla densamma. Under Punkt 5 Aktiviteter för att
driva bredbandsfrågan och aktivitet 1 b, ska mobilnät strykas med
hänvisning till att kommunen inte sysslar med mobilnät.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-12-01 § 47:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta aktualiserad bredbandspolicy för
Skurups kommun.
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Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 172: Ärendet återremitteras till
kommunutvecklingsberedningen för tydliggörande av förändringar i
förhållande till tidigare policy.
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 269: Kommunstyrelsen har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 29:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 § 22:
Förslaget till bredbandspolicy skickas ut till beredningens ledamöter och
ersättare för vidare diskussion i respektive parti.
Beslut fattas vid nästa sammanträde.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-11-12, § 56:
Beredningen utser följande till arbetsgrupp med uppgift att se över och
lämna förslag på reviderad bredbandspolicy:
Anders Kristiansen (SkuP), sammankallande
Göran Leander (S)
Lars Dekan (SD)
Återrapportering ska ske till beredningen den 17 mars 2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Fredrik Roström (S) yrkar bifall till Anders Kristiansens (SkuP) svar på återremissen samt att
kommunutvecklingsberedningen i övrigt vidhåller tidigare förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunutvecklingsberedningen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunutvecklingsberedningen.
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KUB § 12 Arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun
Ärendenummer KS 2020.1450
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att utse en arbetsgrupp med fem
ledamöter som ges i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi.
Till arbetsgruppen utses följande:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande
Eva Roslund (S)
Lisen Hendeberg (V)
Håkan Hansson (M)
Ingrid Book (SD)
Som sekreterare till arbetsgruppen knyts näringslivsansvarig.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 7/2021 att ge
kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag till
arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-02-22 KF §7:
Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Kommunstyrelsen 2021-01-11:
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.
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.
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Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06, § 32: Vid nästa
sammanträde behandlas ärendet kring hur beredningens arbete med
arbetsmarknadsfrågor ska avgränsas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att det utses en arbetsgrupp med fem ledamöter för
det fortsatta arbetet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition framställt yrkande och finner att
beredningen bifaller detsamma.
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KUB § 13 Vision 2045 - information
Ärendenummer KS 2020.244
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgruppen informerar om hur arbetet med Vision 2045 planeras att
startas upp efter pandemistoppet med filmprojekt, rekrytering av
feriearbetare och en ny tidplan.
Tidplanen innebär följande preliminära datum för workshops: KUB 11 maj,
SBB 1 juni, SUB 9 juni, IOB 23 augusti, KS 8 september.

