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Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen i
juni 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde till 2021-06-22.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) initierar ett ärende om att flytta kommunstyrelsens
sammanträde i juni så att det inte krockar med kommunfullmäktiges
sammanträde då budget-ärendet ska behandlas. Enligt den fastställda
sammanträdesplanen ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ha
sammanträde 2021-06-21.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) föreslår att kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde till
2021-06-22.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Babak Rahimis (V) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sida

4 (80)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 109

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Marcus Willman, kommundirektör informerar om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens nya e-tjänster / e-tjänsteplattform
Aktuellt angående covid-19
Arbetsmiljöverkets inspektion avseende systematiskt
arbetsmiljöarbete
Intressedialoger angående Leader för kommande period
Samhällsvinster utifrån förbättrad infrastruktur
Nytt ekonomisystem
Ks – Ägarsamråd tertial 1
Information från ekonomichefen: uppföljning jan-april 2021
Information från förvaltningschefen, serviceförvaltningen
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Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in näringslivsansvarig Sahand Kousha
till kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde.
I övrigt läggs informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet
Utskottet har lottat ut ferieplatser, vilka har utökats med 10 platser genom
att arbetstiden förkortats.
Vidare har utskottet arbetat med den pågående löneöversynen.
Utskottet har även behandlat en del persoanlärenden.
Skol- och utbildningsutskottet
Det sker en kulturförändring bland barn och unga med trender via sociala
medier. Utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att komma med förslag
till åtgärder kopplat till kränkande behandling.
Utskottet ska utvärdera insatstrappan för att komma tillrätta med
skolfrånvaro.
Socialnämndsutskottet
Utskottet har haft en fördjupning kring ekonomin. Det kommer ett ärende på
nästa kommunstyrelse avseende anmälan av budgetavvikelse.
Vidar har utskottet behandlat patientsäkerhetsberättelsen för hälso- och
sjukvården, basal hygien och trycksårsinventering.
Utskottet har beslutat lösa ut optionen om kylanläggning på det nya
särskilda boendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): När ärendet om anmälan av budgetavvikelse kommer till
kommunstyrelsen ska det även följa med en förklaring till underskotten.
Lena Axelsson (S): Kommunstyrelsen ska få information om
näringslivsfrågor och näringslivsrådet.
Johan Bolinder (M): Kommunstyrelsen bjuder in näringslivsansvarig
Sahand Kousha till kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna och
näringslivsansvarig Sahand Kousha bjuds in till kommunstyrelsens nästa
ordinarie sammanträde.
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Redovisning av förklaring till budgetavvikelserna
avseende VA-sanering Södergatan delen
Kristensgatan-Saritslövsvägen samt Västra Nöbbelöv
Ärendenummer KS 2021.413
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att det är viktigt
att förvaltningen ger kommunstyrelsen tidig information om denna typ av
kostnadsökningar och inte vänta tills ärendet om överföringar i samband
med budgetärendet behandlas.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna önskar få investeringsmedel för ej slutförda investeringar
överförda från 2020 till 2021 med totalt 66,7 mkr fördelat med 37,2 mkr för
den skattefinansierade verksamheten och 29,5 mkr för den avgiftsfinansierade verksamheten. Bedömningen är att investeringsvolymen inte klaras inom
kommunens likviditet och att låneramen för detta utökas med 12,2 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-22 att för egen del att ge förvaltningen
i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa en
förklaring till budgetavvikelserna avseende VA-sanering Södergatan delen
Kristensgatan-Saritslövsvägen samt Västra Nöbbelöv.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att överföra investeringsmedel
från 2020 till 2021 för de investeringar där ingen negativ avvikelse finns i
förhållande till budget.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att återremittera förslagen där en
negativ avvikelse finns i förhållande till budget och likaså att avvakta
beträffande låneramen tills dess att ärendet i sin helhet behandlats.
De två projekten med budgetavvikelse kommenteras nedan.
Västra Nöbbelöv

VA-planen från 2015
Västra Nöbbelöv är i VA-planen utpekat som ett s.k. §6-område, dvs ett
område där kommunen är ålagd att inrätta verksamhetsområde för
spillvatten och ordna denna vattentjänst. Detta enligt lagen för allmänna
vattentjänster, med avseende på människors hälsa och skydd av miljö.
Omfattningen av fastigheter som skulle kopplas in enligt VA-planen var 11
fastigheter. Detta kostnadsberäknades under 2014 till 5 mkr.
Projektgenomförande 2020-2021
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I det ursprungliga förslaget förespråkades en utbyggnad med konventionell
teknik, dvs självfallsledningar. Med en annan teknik (tryckavlopp) gavs
möjlighet att ansluta 65 fastigheter.
I samband med utbyggnaden av avlopp identifierades också
ledningssträckningar som sammanföll med befintliga vattenledningar.
Vattenledningarna i området har historiskt drabbats av vattenläckor samt att
de på vissa sträckor legat på otillgängliga platser. Därför har delar av
vattennätet även åtgärdats i projektet.
Ekonomi
Den totala kostnaden för projektet uppgår till ca 24 mkr. Kostnad per
anslutning ca 400 tkr. Intäkterna av anslutningsavgifter uppgår till ca 5,8
mkr.
Den ursprungliga kostnadsberäkningen från 2014 var på 5 mkr. Det skulle
ge en kostnad per anslutning på ca 500 tkr (utan hänsyn till
kostnadsutveckling). Intäkten för anslutningarna hade totalt uppgått till ca
650 tkr.
2017 budgeterades för projekteringskostnader på 1,1 mkr och i plan för
2018 lades ytterligare 4,3 mkr till projektet. I budget 2019 avsattes 10 mkr.
Om det ursprungliga projektet skulle kostnadsberäknats med dagens
kunskap skulle bedömningen legat på cirka 15-18 mkr, redan för den
omfattning av anslutningar som redovisas i VA-planen.
Sanering Södergatan delen Kristensgatan-Saritslövsvägen

Saneringsprojekt utförs med målet att separera dagvatten (regn- och
dräneringsvatten) och spillvatten (vatten från kök, toalett och bad). Man gör
detta ur två perspektiv. Först ur ett miljöperspektiv genom att man minskar
mängden vatten som ska pumpas till reningsverk samt mängden som ska
renas. Detta sparar på energiåtgång och kemikalieåtgång. Det andra
perspektivet är säkerheten i form av mindre risk för källaröversvämningar
och mindre risk för bräddningar.
I samband med dessa projekt görs åtgärder på gata, trafiksäkerhet och
belysning.
Ekonomi
Budgeten var ursprungligen 5 mkr på VA och 2,7 mkr på gata/belysning.
Totalt sett 7,7 mkr kronor.
Kostnader har under projektets gång huvudsakligen förts på VA (8,6 mkr)
och i viss utsträckning på gata (1,6 mkr). Kostnaderna har sedan vid
färdigställande/aktivering fördelats på rätt verksamhet. Nya rutiner håller på
att utarbetas så att rätt fördelning redan appliceras vid faktureringen från
entreprenörer.
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Den slutliga och korrekta fördelningen innebär att VA ska finansiera 5,5
mkr och gata/belysning 4,6 mkr. Totala kostnaden för projektet uppgår till
10,1 mkr.
Kostnadsökningen som uppgår till ca 2,4 miljoner är orsakade i huvudsak
av:
•
•
•
•
•

Upphandlingen överklagades, vilket har orsakat kostnader i form av
omstart med besiktningar (sprick- och vibrationsmätning) och syner
av område och fastigheter.
Förorenad asfalt.
Belysning anslutande gator.
Tillkommande arbete cirkulation väg/VA.
Tillkommande arbete VA (fler serviser och läckor på befintligt nät).

Bidrag för gång och cykelstråk är sökt och beviljat från Trafikverket. Detta
uppgår till 0,6 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Överföring anslag 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 28: Kommunfullmäktige beslutar att
överföra investeringsmedel från 2020 till 2021 för de investeringar där
ingen negativ avvikelse finns i förhållande till budget.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslagen där en negativ
avvikelse finns i förhållande till budget och likaså att avvakta beträffande
låneramen tills dess att ärendet i sin helhet behandlats.
Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 76: Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överföra investeringsmedel från 2020 till 2021 med 37,2 mkr avseende
skattefinansierad verksamhet och med 29,5 mkr avseende avgiftsfinansierad
verksamhet enligt sammanställningen, totalt för båda verksamheterna 66,7
mkr. Dessutom föreslås besluta om en utökad låneram om 12.2 mkr för
budgetavvikelse enligt bifogade handlingar.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att till
kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa en förklaring
till budgetavvikelserna avseende VA-sanering Södergatan delen
Kristensgatan-Saritslövsvägen samt Västra Nöbbelöv.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Ärendenummer KS 2021.216
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag

Budgetförslag från moderaterna, sverigedemokraterna och skurupspartiet
bifalles, vilket innebär följande:
•
•
•
•
•
•

Att skattesatsen för kommunalskatt år 2022 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att driftbudget för år 2022 godkänns, inkluderande nettoramar,
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.
Att investeringsbudget år 2022-2024 godkänns.
Att ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 godkänns.
Att förslag till avgifter 2022 godkänns i enlighet med bilagor
(Avgifter samt VA-taxa. Förslag till renhållningstaxa 2022 är
inarbetat i förslag till avgifter 2022).
Att anta en utökad låneram med 145 mkr och därmed en ny total
låneram omfattande totalt 490 mkr.

Alternativförslag 1

Budgetförslag från socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet,
vänsterpartiet och kommunens väl bifalles.
Alternativförslag 2

Budgetförslag från centerpartiet bifalles.
Sammanfattning av ärendet
De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om
målstyrning och delegation. Kommunfullmäktige har antagit ett flertal
måldokument och planer, som är styrande för verksamhetens bedrivande.
De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamheternas mål, prioritering,
omfattning och kvalitet samt att utvärdera pågående verksamheter.
Budgetarbetet bygger därmed på en decentralisering av ansvar och
befogenheter och den ekonomistyrmodell som används, har successivt
anpassats till kommunens förutsättningar.
Ett övergripande mål för budgetåret är en budget i balans. Kommunens
budget fördelas på verksamhetsramar vilka fastställts av
kommunfullmäktige. Omfördelning av budgetramar mellan förvaltningarna
får inte göras utan kommunfullmäktiges godkännande. Intäkter från
verksamhet tillfaller respektive verksamhet (nettobudget).
Budget 2022 med flerårsplan för 2023 och 2024
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Budgeten för Skurups kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som
antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen budgeterar under
perioden 2022 till 2024 ett resultatkrav på 1 procent. Även övriga två
finansiella mål för god ekonomisk hushållning bör uppnås utifrån
förutsättningarna i den beslutade budgeten.
Verksamhetens ramtilldelning utgår från 2021 års nivå. Observera att det
ekonomiska utrymmet att fördela år 2023 har höjts med 8 655 tkr och år
2024 med 4 980 tkr jämfört med budgetgruppens beslutat om gällande
beräkningsgrund. Revideringen avser antagen ökning av
befolkningsprognosen med anledning av påbörjad nybyggnation.
Medel för investeringar är fördelade utifrån ett fastställt utrymme,
avskrivningar plus årets resultat. Finansiering av investeringar 2022-2024
kräver utökad låneram. För 2022 år investeringar föreslås låneramen höjas
med 145 mkr. År 2023 och 2024 kommer ytterligare utökningar av
låneramen att krävas för respektive års investeringsförslag.
Budget 2022 med plan för 2023-2024 innehåller inte amorteringar på lån.
Det budgeterade resultatet kommer inte medge någon avsättning till
resultatutjämningsreserven fram till 2024.
För att kunna uppfylla de finansiella målen för Skurups kommun, krävs en
god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning
för att parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att
analysera och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolymer, löneavtal, och
volymtillväxt inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under
perioden läggas på att följa upp förvaltningarnas prognoser och
budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2022 (2023-2024) daterad 2021-05-12.
Budget 2022 flerårsplan 2023-2024.
Nytt förslag till avgifter 2022.
Missiv till budget 2022-24 – M+SKUP+SD.
Förslag till driftramar 2022-2024 – M+SKUP+SD.
Förslag investeringsramar 2022-2024 – M+SKUP+SD.
Budget från oppositionsblocket för 2022 samt plan för 2023.
Missiv till budget 2022-24 – C.
Förslag driftramar 2022-2024 – C.
Förslag investeringsramar 2022-2024 – C.
Ingående i utskick av kallelse:
Förslag Avgifter 2022 daterad 210415.
Förslag VA-taxa 2022.
VA-taxa fullständig 2022.
Förslag till renhållningstaxa 2022 (inarbetad i nytt förslag till avgifter 2022).
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt följande;
•
•
•
•
•
•

Att skattesatsen för kommunalskatt år 2022 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att driftbudget för år 2022 godkänns, inkluderande nettoramar,
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.
Att investeringsbudget år 2022-2024 godkänns.
Att ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 godkänns.
Att förslag till avgifter 2022 godkänns i enlighet med bilagor
(Avgifter samt VA-taxa. Förslag till renhållningstaxa 2022 är
inarbetat i förslag till avgifter 2022).
Att anta en utökad låneram med 145 mkr och därmed en ny total
låneram omfattande totalt 490 mkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Budgetförslag från moderaterna, sverigedemokraterna
och skurupspartiet bifalles.
Lars Nyström (SD): Budgetförslag från moderaterna, sverigedemokraterna
och skurupspartiet bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Budgetförslag från centerpartiet bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Budgetförslag från moderaterna, sverigedemokraterna
och skurupspartiet bifalles.
Babak Rahimi (V): Budgetförslag från socialdemokraterna, liberalerna,
miljöpartiet, vänsterpartiet och kommunens väl bifalles.
Magnus Alm (S): Budgetförslag från socialdemokraterna, liberalerna,
miljöpartiet, vänsterpartiet och kommunens väl bifalles.
Kerstin Peterson Brodda (L): Budgetförslag från socialdemokraterna,
liberalerna, miljöpartiet, vänsterpartiet och kommunens väl bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de framlagda förslagen och finner att
kommunstyrelsen utser förslag till fullmäktige enligt följande:
Huvudförslag:
Budgetförslag från moderaterna, sverigedemokraterna och skurupspartiet.
Alternativförslag 1
Budgetförslag från socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet,
vänsterpartiet och kommunens väl.
Alternativförslag 2
Budgetförslag från centerpartiet.
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Markanvisning Skurup 51:44, Västeräng etapp 1
Ärendenummer KS 2019.1524
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal med
AMW-gruppen avseende ny förskola på Västeräng.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2020 tecknades en markanvisning med AMW-gruppen för byggnation
av en ny förskola på Västeräng. Förskolan kommer att drivas av Norrlandia
Förskolor AB. Markanvisningen har nu mynnat ut i att köpekontrakt
undertecknats.
Ambitionen är att byggnationen av förskola ska påbörjas under hösten 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-28
Köpekontrakt med bilagor
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna köpeavtal med AMW-gruppen
avseende ny förskola på Västeräng.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal med AMWgruppen avseende ny förskola på Västeräng.
Magnus Alm (S): Ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska stanna i
kommunstyrelsen eller lämnas vidare till kommunfullmäktige och finner att
kommunstyrelsen beslutar att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 114

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Sida

16 (80)

Markanvisning Västeräng fribyggartomter - delegation
och prisjustering
Ärendenummer KS 2020.834
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga serviceförvaltningen att sälja
fribyggartomter på Västeräng etapp 1 för minst 846 kronor/kvadratmeter.
Alternativförslag

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga serviceförvaltningen att sälja
fribyggartomter på Västeräng etapp 1 för minst 846 kronor/kvadratmeter.
Prissättningen begränsas till ett år.
Sammanfattning av ärendet
Markarbetena på Västeräng är i gång och förberedelse för försäljning av
fribyggartomter pågår. Enligt tidigare beslut ska försäljning ske för 600
kr/kvadratmeter.
Vid undersökning med mäklare har det visat sig att priserna för tomter i
kommunen har ökat. Värdeutlåtande från en av de lokala mäklarna visar på
ett värde om 1 000 000 kronor för en tomt om 1182 kvadratmeter på
Västeräng etapp 1.
Serviceförvaltningen föreslår därför att försäljning av fribyggartomter sker
till tomtkön i Skurups kommun för minst 846 kronor/kvadratmeter
tomtmark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15.
Värdeutlåtande.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga
serviceförvaltningen att sälja fribyggartomter på Västeräng etapp 1 för minst
846 kronor/kvadratmeter.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles med tillägg av att
prissättningen begränsas till ett år.
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen utser Johan Bolinders (M) förslag till huvudförslag och
Magnus Alms (S) förslag till alternativförslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
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Fastställande av fastigheter inom Skurups kommuns
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten
Ärendenummer KS 2021.565
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa fastigheter inom
Skurups kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten.
Sammanfattning av ärendet
För att följa lagen och domstolsavgöranden krävs att verksamhetsområden
för vattentjänster finns, att dessa är tydligt kopplade till fastigheter som
ingår i verksamhetsområdet samt fastställda av kommunfullmäktige. Dagens
verksamhetsområden har sedan tidigare fastställts av kommunfullmäktige,
men innefattar enbart en geografisk utbredning och saknar en tydlig
koppling till vilka fastigheter som ingår. Det är därmed nödvändigt att
fastställa vilka fastigheter som ingår i fastställda verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Register över fastigheter inom verksamhetsområde för vattentjänster.
KF § 314/2010, KS 2010.10544.
KS § 225/2010 inkl kartor, KS 2010.10544.
KF § 275/2011, KS 2011.653.
KS § 303/2011 inkl kartor, KS 2011.653.
KF § 11/2016, KS 2015.796.
Utökning av verksamhetsområde för spillvatten 2015, KS 2015.796.
KF § 114/2018, KS 2017.1050.
Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde Rydsgård, KS 2017.1050.
Bilaga 2 Utökning av verksamhetsområde Abbekås Östra, KS 2017.1050.
Bilaga 3 Nytt verksamhetsområde dag och spill Rydsgård, KS 2017.1050.
Bilaga 4 Nytt verksamhetsområde renvatten Mossby, KS 2017.1050.
Bilaga 5 Nytt verksamhetsområde renvatten, KS 2017.1050.
Bilaga 6 Nytt verksamhetsområde spill och renvatten Mossbystrand, KS
2017.1050.
KF § 40/2018, KS 2018.465.
Bilagor, KS 2018.465.
KF § 320/2019, KS 2019.1228.
Översiktskarta, KS 2019.1228.
402-406, KS 2019.1228.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa fastigheter inom
Skurups kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Anders Densfelt, VA-chef.
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Begäran om investeringsmedel för ombyggnad av
Mariaskolans parkering på Kristensgatan
Ärendenummer KS 2021.466
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag

Förvaltningens förslag avslås.
Alternativförslag

Förvaltningens förslag bifalles, vilket innebär att kommunfullmäktige
beslutar att avsätta tillkommande investeringsmedel 500.000 kr för att
bygga om Mariaskolans parkering.
Sammanfattning av ärendet
Parkeringsfrågan kring Mariaskolan har länge varit ämne för bitvis livliga
diskussioner, upprörda tongångar samt mängder av felparkerade bilar. Hela
trafiksituationen på Kristensgatan var kaotisk på morgnarna när lämning av
barn skulle göras. När Mariaskolan stängdes försvann problematiken av
naturliga skäl men när nu det skall byggas paviljonger som skall rymma
Östergårdsskolans elever under ombyggnaden, aktualiseras frågan igen.
Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag som möjliggör 20 ytterligare
platser samt ett effektivare trafikflöde och därmed skapar en väsentligen
bättre och säkrare trafikmiljö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29.
Bilaga, skiss på föreslagen utformning.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta tillkommande
investeringsmedel 500.000 kr för att bygga om Mariaskolans parkering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag avslås.
Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag avslås.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Förvaltningens förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att bifall ska
utgöra kommunstyrelsens huvudförslag och avslag ska utgöra
kommunstyrelsens alternativförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifall ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag.
Nej-röst för att avslag ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 ja-röster och
8 nej-röster att avslag ska utgöra kommunstyrelsen huvudförslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Solbritt Lundgren (C), Kent Olsson
(SkuP) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (SD), Jimmy Nilsson (SD), Magnus
Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda
(L) och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Återremiss av medborgarförslag om att alla
medarbetare vid kommunen ska vara skyldiga att
lämna utdrag ur polisens belastningsregister
Ärendenummer KS 2019.599
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras i avvaktan på lagförslag på området som väntas
komma.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innebär att alla medarbetare vid kommunen ska vara
skyldiga att lämna utdrag ur polisens belastningsregister. Idag begärs utdrag
ur belastningsregister vid nyanställning (oavsett anställningsform) av
medarbetare som erbjuds arbete eller praktik inom:
•
•
•
•
•

Samtlig personal inom Individ- och omsorgsförvaltningen (oavsett
personalkategori)
Samtlig personal inom Förskola/skola (oavsett personalkategori)
Personalkategorier inom kost- och service samt vaktmästeri som
arbetar inom verksamheterna förskola/skola
Bemanningsenheten
Ekonomer

För vissa yrkeskategorier finns det en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare
att begära utdrag från polisens belastningsregister inför beslut om
anställning. Skurups kommun har fler yrkeskategorier än de där det finns
lagstadgad skyldighet.
Det finns en pågående utredning om registerkontroll (SOU 2014:48), som
handlar om ett förbud för arbetsgivare att begära att arbetstagare uppvisar
utdrag om det inte finns lagstöd. Förslaget i utredningen är att ett sådant
förbud skulle införas 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-09.
Medborgarförslag, daterad 2019-04-04.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras i avvaktan på lagförslag på
området som väntas komma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Personalenheten.
Dao Davidsson, personalchef.
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Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020
Ärendenummer KS 2021.572
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämndens
ledamöter ansvarsfrihet för 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ärendet inför
kommunfullmäktiges behandling ska kompletteras med en redogörelse för
varför vi har så hög andel avvikelser samtidigt som vi har bland de lästa
beloppet att kreditera.
Sammanfattning av ärendet
Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam
nämnd för samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan l oktober 2018
ingår även Hörby kommun och verksamheten omfattas nu av ii
samverkande kommuner. Värdkommun för denna nämnd är Kristianstads
kommun. Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat
för driftverksamheten på 2 227 tkr, för uteserviceverksamheten ett resultat
på -i33 tkr, för transportverksamheten ett resultat på i36 tkr och
hemtransport ett resultat på 68o tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett
resultat på -585 tkr. Det sammanlagad resultatet är 2 325 tkr. Uppföljningen
av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse till delvis har uppnåtts i
samtliga perspektiv, dvs. medborgare, utveckling, medarbetare och
ekonomi. Enligt kommunallagens bestämmelser har Kristianstads
revisorer genomfört en granskning av verksamheten och tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
Beslutsunderlag
Ansvarsfrihet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020.
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08.
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2020.
Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020.
Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020,
Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020.
Bilaga 4, Bokslut 2020.
Bilaga 5, Hemtransport 2020.
Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020.
Bilaga 7, Miljöresultat 2020.
Bilaga 8, Avvikelser 2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet ska kompletteras med en redogörelse för
varför vi har så hög andel avvikelser samtidigt som vi har bland de lästa
beloppet att kreditera.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på revisorernas förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Lena Axelssons (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Utökning av borgensram för Skurup Kommunala AB
Ärendenummer KS 2020.1750
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups
Kommunala AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
750 000 kronor och därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 320 000 000
kronor enligt bilaga 1.
3. Borgensavtal kommer inte tecknas och krav på amortering ställs inte
vilket är ett avsteg från finanspolicyn 6.4.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Kommunala AB har anhållit om utökning av borgensramen från
550 mkr till 750 mkr. Anhållan framgår av protokollsutdrag KA 2020.82,
2020-12-10. Skurups Kommunala AB står de närmaste åren inför stora
investeringar. Den nya skolan i Rydsgård har beräknats till 150 mkr.
Härutöver finns följande investeringsprojekt:
•
•
•
•
•

Västergatan 44: 16.5 mkr
Tak Restaurang Rutger: 4 mkr
Bad: 2 mkr
EPC: 1mkr
Mackleanskolan, Mariaskolan och hallarna: 29 mkr

(rivning, utgrävning, återställning, mediaflytt, renovering osv osv)
•
•
•
•

Flintebrohemmet: 10 mkr
Stjärnhuset, Alleskolan: 6 mkr
NHG: 5mkr
Alleskolan: 1mkr

Summa: ca 75 mkr + 150 mkr (Rydsgårdsskola)
Summa investeringsprojekt beräknas sålunda uppgå till 225 mkr. Skurup
Kommunala AB har för närvarande en borgensram från kommunen som
uppgår till 550 mkr. 75 mkr upplånades i april 2021, således har hela
befintliga borgenssumman tagits i anspråk. Behov av 200 mkr kvarstår för
utökad borgensram för att kunna uppta lån med kommunal borgen för ovan
nämnda investeringar.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Sida

27 (80)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03.
Bilaga 1, Ramar för upplåning för kommunkoncernen i dess helhet.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups
Kommunala AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
750 000 kronor och därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 320 000 000
kronor enligt bilaga 1.
3. Borgensavtal kommer inte tecknas och krav på amortering ställs inte
vilket är ett avsteg från finanspolicyn 6.4.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Birgitta Bergman, ekonomichef.
Skurups Kommunala AB.
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Svar på e-förslag om översyn av
tillgänglighetsanpassad gatumiljö
Ärendenummer KS 2020.1218
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige anser e-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget efterfrågar en kommunal översyn av gatumiljön så att den på
bästa möjliga sätt anpassas till allas behov då förslagsställaren uppmärksamt
brister i form av: Avsaknad av trottoar, dåligt underhåll av befintlig
beläggning på trottoar samt växtlighet som hindrar gångtrafikanter.
Specifikt nämns områden runt trygghetsboende Gladan och Tryggve, kring
vårdcentralen samt vid Tegelgatan. Alla platser inom Skurups tätort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-22.
E-förslag, daterad 2020-11-25.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (N): E-förslaget anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget föreslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef
Peter Dahl, Kommunteknikchef
Thomas Björby, Trafikhandläggare
Förslagsställaren
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Investeringsmedel för gång- och cykelväg mellan
Hyltaskogsområdet och Bräknehus
Ärendenummer KS 2021.458
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå tillkommande
investeringsmedel 250.500 kr för att bygga GC-väg mellan
Hyltaskogsområdet och Bräknehus.
Sammanfattning av ärendet
Hyltaskogsområdet och Askliden tillhör Skurups mer befolkningstäta
områden. Kopplingen med GC-vägar i öst-västlig riktning är dock bristfällig
och innebär att för att nå målpunkter som Bräknehus, Svaneholms slott och
handelsplatsen måste cyklister cykla omvägar samt cykla i blandtrafik. Med
anledning av detta har Serviceförvaltningen identifierat en 200 m lång
sträcka lämplig för att knyta ihop befintliga GC-vägnät och därigenom
skapa en gen och trygg förbindelse. Trafikverket har beviljat
medfinansiering med 50 % (maximalt 250.500 kr) under förutsättning att
utbyggnaden genomförs 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå tillkommande
investeringsmedel 250.500 kr för att bygga GC-väg mellan
Hyltaskogsområdet och Bräknehus.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Ärendet bordläggs för att tas med i arbetet
med cykelplanen.
Nicklas Olsson (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Nicklas Olssons (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Corfitz Nelsson, strateg
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Partistöd 2021
Ärendenummer KS 2021.395
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 504 563 kr, ska 8
%, 40 365 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 579

10x11560=115 600

120 179

C

4 579

3x11560=34 680

39 259

L

4 579

2x11560=23 120

27 699

S

4 579

10x11560=115 600

120 179

V

4 579

2x11560=23 120

27 699

MP

4 579

1x11560=11 560

16 139

KV

4 579

1x11560=11 560

16 139

SD

4 579

11x11560=127 160

131 739

SkuP

4 579

1x11560=11 560

16 139

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade under 2018 om nytt reglemente för partistöd
och även om fördelning av det totala partistödet på grundstöd respektive
mandatstöd. Enligt det fattade beslutet fördelas det totala partistödet (493
702 kr för 2019) på 8 % som grundstöd och resterande 92 % som
mandatstöd. Årlig procentuell uppräkning sker motsvarande höjningen av
arvodet för riksdagsledamot.
Arvodet för riksdagsledamot har för 2021 höjts med 2,1 %, vilket för det
totala partistödet innebär en uppräkning med 10 596 kr till totalt 515 159 kr.
8 % i grundstöd av detta innebär 41 212 kr att fördela på partierna i
kommunfullmäktige och resterande 92 %, 473 947 kr, att fördelas på antalet
mandat i kommunfullmäktige.
Finansiering sker ur anslaget till politisk verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2021-03-10
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 504 563 kr, ska 8
%, 40 365 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 579

10x11560=115 600

120 179

C

4 579

3x11560=34 680

39 259

L

4 579

2x11560=23 120

27 699

S

4 579

10x11560=115 600

120 179

V

4 579

2x11560=23 120

27 699

MP

4 579

1x11560=11 560

16 139

KV

4 579

1x11560=11 560

16 139

SD

4 579

11x11560=127 160

131 739

SkuP

4 579

1x11560=11 560

16 139

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Partierna.
Kanslienheten.
Ekonomienheten.
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Delegation av beslutanderätt enligt pandemilagen om
förbud att vistas på en särskilt angiven plats
Ärendenummer KS 2021.415
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige delegera till
kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen
Covid19.
Samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla beslut
fattade med stöd av delegationen till nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning av ärendet
En ny särskild pandemilag gäller sedan den 10 januari 2021. Lagen ger
regeringen möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om
vissa angivna begränsningar. Det förordas att kommunfullmäktige delegerar
till kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut, då dessa kan antas bli
brådskande.
Pandemilagen möjliggör för regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om bland annat begränsningar
(§ 7-11, §14 och § 16) för
-

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

-

gym- och sportanläggningar, bibliotek m.m.

-

köpcenter och andra handelsplatser

-

kollektivtrafik och inrikes flyg

-

platser för privata sammankomster

Enligt 13 § pandemilagen kan regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får inte innebära
hinder mot att förflytta sig inom riket eller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet och innan föreskrifter meddelas ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig.
I lagstiftningssammanhang avses med uttrycket ”kommun” i
beslutssammanhang mestadels kommunfullmäktige. Enligt
kommunledningsförvaltningens bedömning är det också
kommunfullmäktige som ytterst bör fatta beslut i denna typ av frågor, som
kan komma att inskränka människors frihet. Men mot bakgrund av att
kommunfullmäktige vanligtvis sammanträder ca en gång per månad
förordas att kommunfullmäktige, för det fall att regeringen skulle
bemyndiga kommunen att fatta beslut enligt pandemilagen och då dessa
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beslut kan antas bli brådskande, delegerar till kommunstyrelsen att fatta
erforderliga beslut efter smittskyddsläkarens och Folkhälsomyndighetens
hörande. Ett sådant beslut bör därefter anmälas till nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige delegera till
kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen
Covid19.
Samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla beslut
fattade med stöd av delegationen till nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Malin Ekblad, säkerhetschef.
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Investeringsmedel för gång- och cykelväg samt
toppbeläggning Korrehusgatan
Ärendenummer KS 2021.85
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige avsätter 1.020.000 kr till befintlig investeringsbudget
för 2021 för att bygga ny GC-väg utmed Korrehusgatan och lägga slitlager.
Sammanfattning av ärendet
Korrehusgatan ligger uppe på Skurups handelsplats och förbinder
majoriteten av affärerna med Svaneholms Allé. När Willys öppnar under
senhösten 2021 kommer infarten att ske via Korrehusgatan. I dagsläget
saknas GC-väg längs med Korrehusgatan (befintlig GC väg slutar vid
infarten till Dollarstore). GC-vägen bör förlängas så att den går runt om hela
Korrehusgatan, drygt 400 meter. Korrehusgatan bör även beläggas med
slitlager.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-12.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avsätter 1.020.000 kr till befintlig investeringsbudget
för 2021 för att bygga ny GC-väg utmed Korrehusgatan och lägga slitlager.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef,
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg,
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Svar på e-förslag - Upphäv beslutet om flytt av
Skurups kommuns bibliotek
Ärendenummer KS 2020.477
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige anser e-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Inkommit ett e-förslag avseende att kommunen ska upphäva beslutet om att
flytta biblioteket från nuvarande lokal och i stället förlänga hyresavtalet i
befintlig och nyrenoverade lokal.
Med hänvisning till kommunstyrelsens senaste beslut 2020-11-23, § 343, i
fråga om den s.k Lokalrockaden kommer e-förslagets innehåll att
genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-03.
E-förslag daterad 2020-05-19.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): E-förslaget anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om
inventering av strandskyddsområden i Skurups
kommun med gräns mot Östersjön
Ärendenummer KS 2020.1360
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motionären önskar att Skurups kommun inventerar kustområdet i
kommunen och dokumenterar åtgärder som kan anses vara brott mot
strandskyddsbestämmelserna samt redovisar utredningen för
kommunstyrelsen för vidare åtgärder.
Myndighetsenheten anser att syftet med motionen är gott och ligger inom
myndighetens verksamhetsområde strandskyddstillsyn.
Strandskyddstillsynen bedrivs idag händelsestyrt, alltså när anmälan
inkommer om brott mot strandskyddslagen, 3 kap MB. Allmänheten är
generellt sett ganska observanta på när strandskyddet inskränks och drar sig
inte för att anmäla, men det är inte en systematisk genomgång av hela
kusten. Att inventera hela Skurups kommuns kuststräcka mot Östersjön är
tyvärr ett arbete som kräver mer resurser än vad som för närvarande finns på
Myndighetsenheten i Skurup.
Det finns eventuellt olika sätt att möjliggöra en sådan inventering, vilka
myndighetsenheten har undersökt.
1. LONA-medel. Ett sätt är att finansiera en projektanställning är
ansöka om LONA, ett statligt bidrag för att genomföra projekt till
nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa som hanteras av
länsstyrelsen.
2. EU-bidrag. Ett annat att ansöka om EU-medel, i ett s k Lifeprogram,
som hanteras av Naturvårdsverket i Sverige. Det
kommer en ny förordning
2021 som ännu inte är klar, därför vet
man ännu inte vilka områden som kommer inkluderas.
3. Budgettillskott till en resurs avsett för projektet.
När det gäller punkt 1 LONA-bidrag så meddelar länsstyrelsen att chansen
är liten att kommunen får ett bidrag då de främst gäller naturvård och
friluftsliv. Även om projektet kan klassas tillhörande dessa områden så har
de även översök på bidragen och prioriterar där för hårt. Vid förfrågan om
det fanns andra bidrag att söka svarade länsstyrelsen nej.
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När det gäller punkt 2 Budgettillskott så har kommunen skyldighet enligt
Miljöbalken 26 kap 1 § att säkerställa syftet med Miljöbalken och dess
föreskrifter. Miljöbalken specificerar även vad som avses med tillsyn: ”på
eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att
åstadkomma rättelse”. Myndighetsenheten bedriver idag tillsyn efter
anmälan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-18
Myndighetsnämnden för miljö och byggnads beslut 2020-11-12 § 214.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslut 2020-10-15 § 56.
Motion om Inventering av strandskyddsområden i Skurups kommun,
avseende områden med gräns mot Östersjön från Ingvar Wennersten (SD)
Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar att anse motionen
besvarad och att lägga den till handlingarna.
Tidigare behandling
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2021-02-18, § 38:
Myndighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen anses
besvarad.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2020-11-12, § 214:
Myndighetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till januarisammanträdet
2021 och att myndighetschef Lena Saksi upprättar ett förslag till svar med
hjälp av kommunjuristen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämndens förslag och finner
att kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Lena Saksi, myndighetschef.
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Svar på återremiss av motion från Pernilla Lidfeldt
(SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson (SD) om
svenska som språk
Ärendenummer KS 2019.897
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att en policy om att svenska
språket skall användas i både klassrum och på rasterna i förskola,
grundskola och gymnasieskola i Skurup. Detta för att barn och elever med
ett annat modersmål än svenska snabbare ska komma in i det svenska
samhället. Policyn ska inte omfatta de som har ett officiellt minoritetsspråk
som modersmål. Sverigedemokraterna skriver vidare i sin motion att det
idag pratas olika språk i korridorerna på Skurups skolor och att detta kan
öka risken för utanförskap, mobbing och missförstånd på grund av bristande
kommunikation.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser inte att föreslagen policy gynnar barn
och elevers språkutveckling.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera motionen för
komplettering med:
- Juridisk belysning i förhållande till europeisk lagstiftning.
- Ekonomiska konsekvenser vid ett bifall till motionen.
Motionärerna föreslår i motionen att det införs en policy om att svenska
språket ska användas både i klassrummet och på rasterna för att snabbare
komma in i vårt svenska samhälle och att detta ska gälla från förskola till
gymnasium. Policyn ska enligt motionärerna inte gälla de officiella
minoritetsspråken i Sverige.
I tidigare tjänsteskrivelse har det påtalats att svenska är huvudspråket i den
kommunala skolan. Kommunikationen mellan vuxna och barn/elever sker
på svenska förutom vad gäller modersmålsundervisning, studiehandledning
samt undervisning i moderna språk och engelska. Det framgår också att
förvaltningen inte se att föreslagen policy gynnar barn och elevers
språkutveckling.
I återremissen ingick även att komplettera med ekonomiska konsekvenser
vid ett bifall till motionen. Förvaltningen har i tidigare tjänsteskrivelse
uttryckt att man inte ser att föreslagen policy gynnar barn och elevers
språkutveckling. Detta skulle i sin tur kunna innebära högre kostnader för
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kommunen. Hur stora dessa kostnader skulle kunna vara är svåra att
uppskatta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-12-08.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23.
Motion daterad 2019-06-14.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-01-27, § 9:
Ärendet återremitteras för komplettering med:
- Juridisk belysning i förhållande till europeisk lagstiftning.
- Ekonomiska konsekvenser vid ett bifall till motionen.
Kommunfullmäktige 2019-12-16, § 375:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 418:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-10-14, § 28: Föreslår
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 233: Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun
2020-2030
Ärendenummer KS 2019.1527
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberdningen föreslår kommunfullmäktige att anta
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2021–2030.
Sammanfattning av ärendet
Miljöstrategiska enheten har fått i uppdrag att ta fram en ny klimatstrategi
och energiplan för Skurups kommun 2020–2030. Förslaget har varit ute på
remiss under perioden november 2019 till januari 2020 och behandlats.
Dokumentet döps om till att gälla 2021–2030.
Syftet med klimatstrategin och energiplanen är att ha en plan för effektiv
energitillförsel, distribution och användning samt bidra till ett hållbart
energisystem och som rustar Skurup för fortsatt utveckling. Planen visar
kommunens riktning och vilka åtgärder som ska genomföras för att minska
klimatpåverkan.
Planen är uppdelad fyra målområden och dessa är: 1) Fysisk planering,
energieffektivisering och hållbart byggande, 2) Transporter, 3) Förnybar
energiproduktion och säker och jämn energidistribution samt 4) Engagerade
medborgare och anställda. Dessa mål har sedan delmål och åtgärder
kopplade till sig. Förslaget innehåller mål för Skurups kommun som
organisation respektive för kommunen som geografiskt område. Planen
redogör även för statistik och nulägesanalys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-02.
Förslag Klimatstrategi energiplan för Skurups kommun 2021–2030, daterad
2021-03-02.
Remissvar.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljöstrategiska enheten föreslår kommunfullmäktige att anta
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2021–2030.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-03-09, § 14:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2021–2030.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-11-11, § 83:
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Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2020-2030 på remiss.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Teréz Palffy, energi- och klimatrådgivare
Lena Johansson, enhetschef för Miljöstrategiska enheten
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Revidering av kommunikationsstrategi för Skurups
kommun
Ärendenummer KS 2016.535
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningen förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den reviderade kommunikationsstrategin med
den justeringen att punkt 13 gällande uppföljning ändras till att uppföljning
ska ske en gång per mandatperiod och i övrigt vid behov.
Sammanfattning av ärendet
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.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att enhetens
korrekta namn är kommunikationsenheten samt kommunens webbmagasin
heter inblickskurup.se.
Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategi.
Tjänsteskrivelse.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2021-04-06, § 10:
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.
Kommunstyrelsen 2021-02-17, § 43:
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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.
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma. Det vill säga att
föreslå 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.
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Revidering av bredbandspolicy för Skurups kommun återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2014.193
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
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
att vid denna aktualisering föreslå en avveckling av policyn. Det bör anstå
till nästa aktualiseringstillfälle och prövas då.
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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
Kommunutvecklingsberedningen 2021-04-06, § 11:
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.
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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
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.
Kommunstyrelsen 2021-02-17, § 44:
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma, d v s
att förslå kommunfullmäktige anta aktualiserad bredbandspolicy för
Skurups kommun.
Beslutet skickas till
Kommunutvecklingsberedningen.
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Svar på granskning av miljöstrategiskt arbete
Ärendenummer KS 2021.274
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar svaret så som sitt eget och överlämnar detsamma
till revisionen.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Skurups kommun har gett EY i uppdrag att
granska om kommunstyrelsen har ett ändamålsenligt arbete för att
säkerställa de av fullmäktige beslutade miljömålen samt ett ändamålsenligt
strategiskt utvecklingsarbete avseende kommunens miljöarbete.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen
att:
•
•
•
•

Inkludera miljömålsprogrammet i den kommunövergripande
målstyrningsprocessen.
Vid upprättande av nytt miljömålsprogram säkerställa att påverkade
kommunala verksamheter ges större utrymme för deltagande i
utformningen av målen.
Säkerställa tydliga och mätbara målvärde i det strategiska
miljöarbetet.
Säkerställa en tillräcklig uppföljning av miljömålsprogrammet och
att det vidtas tillräckliga åtgärder vid avvikelser.

I förslag till svar framgår att kommunstyrelsen delar revisorernas slutsatser
och förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07.
Förslag till svar daterat 2021-05-07.
Granskningsrapport.
Missiv till granskningsrapport.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svaret så som sitt eget och överlämnar detsamma
till revisionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Revisionen.
Miljöstrategiska enheten.
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Anslutning av Skurup till Skåneleden
Ärendenummer KS 2019.1610
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att pröva förutsättningarna för en ny
Skåneledsetapp Skurup-Svaneholm fram till befintlig Skåneled i Lunds
kommun. Serviceförvaltningen får i uppdrag att kontakta Region Skåne för
att få ett godkännande innan man arbetar med genomförandet.
Sammanfattning av ärendet
Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) föreslår kommunstyrelserna
i Lunds respektive Skurups kommun att pröva förutsättningarna för en ny
Skåneledsetapp Skurup – Svaneholm fram till befintlig Skåneled i Lunds
kommun, samt att om man finner att en ny Skåneledsetapp bör anläggas i så
fall kontakta huvudmannen Region Skåne för att få ett godkännande innan
man arbetar med genomförandet.
Skåneleden är en vandringsled som förbinder många av Skånes
värdefullaste natur- och rekreationsområden. Den erbjuder så gott som hela
Sveriges naturvariation på 125 mil och är lättillgänglig från dynamiska
stadsmiljöer. Region Skåne är huvudman för Skåneleden och driver
utvecklingen av leden framåt. De är även ansvariga för kommunikation och
marknadsföring av leden. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för
förvaltningen av leden på uppdrag av Region Skåne.
Kommunerna ansvarar för anläggandet av Skåneleden, vilket innebär
uppmärkning samt säkerställande att det finns gällande avtal mellan
markägare och kommunen, samt underhåll av stigar och anläggningar i
anslutning till leden. De flesta av Skånes kommuner är kopplade till
ledsystemet, däremot inte Skurups kommun, varför Romeleås- och
sjölandskapskommittén (RÅSK) föreslår en ny anslutning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17.
RÅSK – Fråga om att ansluta Skurups kommun till Skåneleden.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att pröva förutsättningarna för en ny
Skåneledsetapp Skurup-Svaneholm fram till befintlig Skåneled i Lunds
kommun. Serviceförvaltningen får i uppdrag att kontakta Region Skåne för
att få ett godkännande innan man arbetar med genomförandet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
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Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagt förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Föreläggande om att vidta och redovisa åtgärder
angående livsmedelskontrollen
Ärendenummer KS 2021.210
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet så som sitt eget och överlämnar
det till Livsmedelsverket.
Sammanfattning av ärendet
Livsmedelsverket anser att livsmedelskontrollen i Skurups kommun
uppvisar brister och har därför har förelagt Skurups kommun att senast den
3 maj 2021 säkerställa:
- att kommunen utför livsmedelskontroll i en omfattning som motsvarar
kommunens plan för kontrollen utifrån riskklassning.
- att tillräckliga ekonomiska och personella resurser finns för att kunna
utföra kontrollen i den omfattning som kommunens plan anger.
- att de avgifter som tas in för livsmedelskontroll används enbart för att
täcka myndighetens kostnader för att utföra livsmedelskontroll.
Myndighetsenheten för miljö och byggnad anser att med detta yttrande att
föreläggandet är besvarat och kommer att säkerställa Livsmedelsverkets
krav.
Beslutsunderlag
Yttrande Föreläggande att avhjälpa brister i den offentliga kontrollen av
livsmedel Dnr 2020/01936.
Tjänsteskrivelse 2021-04-22.
Tidigare behandling
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2021-04-22, § 81:
Myndighetsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar enligt
svar från Myndighetsenheten för miljö och byggnad.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yttrandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar anta detsamma så som sitt eget och överlämna det till
Livsmedelsverket.
Beslutet skickas till
Myndighetsenheten för miljö och byggnad
Kommunens förtroendevalda revisorer
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Prövning av kommunala bolag enligt 6 kap 9 §
kommunallagen
Ärendenummer KS 2021.665
Kommunstyrelsens beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att verksamheten under 2020 i Skurups Kommunhus AB,
Skurup Kommunala AB, Skurups Elverk AB, Skurups Energihandel AB
och Skurups Jordbruks AB, bedrivits enligt fastställt kommunalt ändamål
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beträffande Skurups Jordbruks AB konstaterar kommunstyrelsen att det
finns en obeståndsproblematik och uppmanar därför bolaget att vidta sådana
åtgärder att detta kan rättas till.
Prövningen av Skurupshem AB utgår och prövas vid senare tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut för
varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Skurups kommuns lekmannarevisorer har i granskningsrapporter för 2020
avseende Skurups Kommunhus AB, Skurup Kommunala AB, Skurups
Elverk AB, Skurups Energihandel AB och Skurups Jordbruks AB bedömt
att bolagens verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna
bedömer också att bolagens interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningen har bland annat omfattat att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Beträffande Skurupshem AB har lekmannarevisorerna bedömt att styrelsens
interna arbete och kommunikation har brustit under året och att det är
sannolikt att information som ställts till styrelsen inte delgetts hela styrelsen
i tillräcklig utsträckning. Lekmannarevisorerna bedömer därför att det finns
skäl att anta att bolagets verksamhet inte har skötts ändamålsenligt eller från
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna
bedömer vidare att detta har resulterat i brister i den interna kontrollen.
Verksamheten i Skurupshem AB har under året präglats av dels en större
fastighetsförsäljning och dels turbulens i ledningsstrukturen av bolaget med
flera styrelseledamöter som avsagt sig uppdraget, däribland
styrelseordföranden, samt entledigande av verkställande direktören.
Beträffande fastighetsförsäljningen har revisorerna inlett en särskild
granskning av denna. Styrelsen för Skurupshem har också inlett en
internutredning för att utreda förehavanden kring tidigare
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styrelseordföranden och verkställande direktören. Utgången och
konsekvenserna av internutredningen får än så länge bedömas som rättsligt
osäker. Vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse föreligger inte heller den
auktoriserade revisorns revisionsberättelse, vilken kan komma att förändra
ställningstagande gällande Skurupshem AB.
Beträffande Skurups Jordbruks AB konstateras att det finns en
obeståndsproblematik samtidigt som bolaget står inför betydande
investeringsbehov. Obeståndsproblematiken har fått lösas med
kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget, men denna garanti sträcker sig
endast till 2021-12-31. Vidare har moderbolaget ingått borgensförbindelse
för bolagets leasingkontrakt avseende traktor.
Bedömningen i denna tjänsteskrivelse har gjorts utifrån
lekmannarevisorernas granskningsrapporter, genomförda ägarsamråd och i
övrigt av förvaltningen vid genomgång av styrelseprotokoll samt
styrdokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2021-05-10
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter
Förvaltningens förslag till beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att verksamheten under 2020 i Skurups Kommunhus AB,
Skurup Kommunala AB, Skurups Elverk AB, Skurups Energihandel AB
och Skurups Jordbruks AB, bedrivits enligt fastställt kommunalt ändamål
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beträffande Skurupshem AB finner kommunstyrelsen att det finns skäl att
anta att bolagets verksamhet inte har skötts ändamålsenligt eller från
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Med anledning av
lekmannarevisorernas påpekande beslutar kommunstyrelsen att erinra
Skurupshem AB:s styrelse och dess enskilda ledamöter om skyldigheten att
inhämta tillräcklig information om bolagets verksamhet. (Vid upprättande
av detta förslag föreligger inte den auktoriserade revisorns
revisionsberättelse vilken kan komma att förändra ställningstagandet.)
Beträffande Skurups Jordbruks AB konstaterar kommunstyrelsen att det
finns en obeståndsproblematik och uppmanar därför bolaget att vidta sådana
åtgärder att detta kan rättas till.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles med ändringen
att prövningen av Skurupshem AB utgår och prövas vid senare tillfälle.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Återremiss av samverkansöverenskommelse med
polisen 2021-2022
Ärendenummer KS 2021.424
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för ökad politisk delaktighet samt inhämtande av
synpunkter från brottsförebyggande rådet.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar en till protokollet bifogad
protokollsanteckning.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun och polisen har under flera år haft en
samverkansöverenskommelse som angett inom vilka områden som
aktörerna ska samverka. Förslag till ny samverkansöverenskommelse är
framtagen och avser perioden 2021-2022. Samverkansöverenskommelsen
och tillhörande bilaga syftar till att tydliggöra åtagandena mellan Skurups
kommun och polisen när det gäller det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i kommunen.
Under perioden 2021-2022 är förslaget att samverkan fokuserar på
•
•

Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet.
Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön.

Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligar kommundirektör Marcus
Willman, att workshop med kommuner i södöstra Skånes hörn där deltog
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och säkerhetschef. Vidare
har säkerhetsenheten nära samarbete med BRÅ, Brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-17.
Samverkansöverenskommelse kommun och polis 2021-2022.
Bilaga 1. Bakgrund, uppdrag och aktiviteter.
Bilaga 2. Ungdomars drogkonsumtion samt relaterad brottslighet.
Bilaga 3. Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverenskommelsen och uppdrar åt
firmatecknare att underteckna samverkansöverenskommelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Deltar inte i beslutet med hänvisning till
att sverigedemokraterna inte fått möjlighet att påverka överenskommelsens
innehåll.
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Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras för att öka den politiska
delaktigheten samt involvera brottsförebyggande rådet.
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras för att ta fram ett bättre underlag
tillsammans med en bredare politisk konstellation och med
brottsförebyggande rådet.
Åsa Ekblad (M): När samverkansöverenskommelsen kommer till
kommunstyrelsen nästa gång behöver inte ändringarna framgå.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras för att inhämta synpunkter från
brottsförebyggande rådet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ökad politisk delaktighet
samt inhämtande av synpunkter från brottsförebyggande rådet.
Beslutet skickas till
Sebastian Meglic, säkerhetssamordnare.
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Försäljning av del av Skivarp 11:68
Ärendenummer KS 2021.504
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten
Skivarp 11:68.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun köpte 2019 in centralt belägen mark i Skivarp för
byggnation av förskola och bostäder. Byggnationen av förskolan har
påbörjats och kommer att vara i drift under 2022.
Serviceförvaltningen har diskuterat bostadsbebyggelse på delar av den
inköpta marken med ett flertal aktörer. Optimala Hem har därefter visat
intresse för marken och avser att uppföra tio stycken radhus i
bostadsrättsform.
Samhällsbyggnadsberedningen har skickat detaljplanen för det aktuella
området på samråd och detaljplanen förväntas vinna laga kraft Q3 2021.
Under förutsättning att Optimala Hem säljer bostadsrätterna kan byggnation
påbörjas strax efter antagandet.
Serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpeavtalet
för del av fastigheten Skivarp 11:68 till Optimala Hem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07.
Köpekontrakt med bilagor.
Värdering.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten
Skivarp 11:68.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceeförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
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Markanvisning Örmölla 13:36
Ärendenummer KS 2021.553
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Vibobård AB.
Sammanfattning av ärendet
Vibogård AB har inkommit med en förfrågan om direktanvisning av
fastigheten Örmölla 13:36 i Abbekås. Fastigheten omfattar ca
9 500 kvadratmeter och kommunstyrelsen beviljade planuppdrag på
fastigheten i augusti 2018.
Företrädare för Vibogård AB har tidigare varit verksamma inom Bovieran.
Konceptet är likartat som Bovieran, fast i något mindre skala. Den
föreslagna exploateringen omfattar 36 lägenheter i bostadsrättsform i en
byggnad om tre plan samt tre friliggande bostadshus. I anslutning till
lägenheterna byggs en vinterträdgård, se föreslagen exploatering i bilaga till
markanvisningsavtalet.
I markanvisningsavtalet anges att priset för den aktuella marken är 1200
kr/kvadratmeter BTA. Senaste värdering för området ligger på 750
kr/kvadratmeter BTA. Med bruttoarea (BTA) avses summan av alla
våningsplans area med begräsning av de omslutande byggnadsdelarnas
utsida.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14.
Värdering för aktuellt område.
Markanvisningsavtal med bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Vibobård AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
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Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om schakttipp
Ärendenummer KS 2021.264
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärenden anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärendet föreslår att:
-Kostnaderna för hanteringen av schaktmassor , 2018 2019 2020 , som
ägs/ägts av kommunen och dess bolag redovisas för ks.
-förvaltningen redogör för de skäl varför behovet av egen schakttipp ”runnit
ut i sanden”
-Förvaltningen redogör för hur hanteringen av schaktmassor sker/planeras
ske inom kommunen och dess bolag.
-förvaltningen verkställer omgående kommunal schakttipp i syfte att minska
kostnaderna för hanteringen av schaktmassor.
En sammanfattning av hur olika massor hanteras är:
•
•

•
•

Förorenade massor hanteras enligt gällande lagstiftning
(Miljöbalken).
Massor med ett högt innehåll av organiska ämnen måste köras bort
då dessa ej är byggbara. Bitvis är dessa också så pass förorenade att
de måste köras till en ändamålsenlig och godkänd
mottagningsanläggning.
Matjord som är den stora volymen hanteras i största möjliga mån
inom respektive projekt, det saknas alternativa
kvittblivningsmöjligheter.
Befintliga fyllnadsmassor av mycket god kvalitet kan i vissa
gynnsamma fall återanvändas delvis.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-02-17, § 64: Ärendet remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om initiativet anses besvarat och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen, Eva-Marie Engström, förvaltningschef, Corfitz
Nelsson, strateg.
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Svar på frågor från Jörgen Lidfeldt (SD) om renovering
av Rutgerskolans tak samt omfogning av fasaden
Ärendenummer KS 2021.301
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Serverviceförvaltningen redovisar svar på de frågor Jörgen Lidfeldt
(SD) och Magnus Alm (S) ställt på kommunstyrelsens sammanträde den 17
februari 2021.
Rutgerskolans tak var vid tidpunkten innan taket blev bytt i dåligt skick. Så
dåligt att takpannor började att trilla ner på skolgården i början på maj 2018.
Serviceförvaltningen gjorde då en snabb okulär besiktning av framförallt
taket men även av fasaden samt fönster.
Då arbetet var akut och Serviceförvaltningen saknade investeringsmedel för
hela åtgärden vid tidpunkten skrevs då en tjänsteskrivelse under tidspress,
efter de att stoppdatum för kommunstyrelsesammansträdet i maj 2018 hade
passerats.
Förvaltningen gjorde en snabb bedömning av kostnaden och menade vid
tidpunkten att det skulle behövas ca 2-3 mkr för själva takbytet, 800 tkr för
byggställningen och ca 2 mkr för att foga om fasaden. Totalt ca 5 mkr.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde
den 23 maj 2018 och föreslog då kommunfullmäktige att bevilja extra
investeringsmedel om 5 mkr, vilket också fattades av kommunfullmäktige 6
juni 2018.
Efter att investeringsmedel hade beviljats tog förvaltningen kontakt med en
takkonsult för noggrannare besiktning och framtagande av en
rambeskrivning med förfrågningsunderlag som sedan låg till grund för
upphandlingen. Efter besiktningen, som skedde med lift för att tydligt kunna
se alla delar av taket och fasaden, presenterades ett förslag till
rambeskrivning för beställaren, Skurups kommun, som vi tillfället ägde
Rutgerskolan.
I denna rambeskrivning samt fotobilaga framgick att fasaden ej hade behov
av total omfogning. Däremot framgick det av rambeskrivningen att en hel
del putslagningar på te x gesims och franska balkonger behövdes putslagas.
Vidare beskrevs också att samtliga fönster i Rutgerskolans alla kupor
behövde bytas. Det framgick också att en hel del plåtarbete skulle behöva
göras eftersom fönsterna i kuporna behövde bytas. Även tornet i koppar
behövde bytas då läckage i denna del upptäckts. Så förutom själva takbytet
och målning av samtliga fönster (bortsett från fönsterna i kuporna) tillkom
dessa åtgärder och bedömdes både nödvändiga och lämpliga att genomföra i
samma projekt.
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För att hålla projektets budget och genomföra de mest akuta åtgärderna
valde förvaltningen att inte genomföra total omfogning, då denna inte
bedömdes brådskande.
I entreprenadsumman ingick 50 kvm puts- och foglagningar. Det lagades
både fogar och andra putslagningar runt om huset. T e x så fogades samtliga
skorstenar om på samtliga sidor. Hela fasaden gicks noga igenom och
lagades där det fanns behov. Fotobilaga till rambeskrivningen visar en del
av detta (bifogad denna tjänsteskrivelse). Fasaden och dess tegelfogar
bedöms inte behövas fogas om på överskådlig framtid, även om detta så
klart blir en framtida underhållsåtgärd någon gång. Om frågeställarna är
intresserade av fotodokumentation från entreprenaden kan dessa visas på
Serviceförvaltningens kontor.
Ekonomi
Anbudssumman efter upphandling som skedde via ramavtalet för
byggentreprenad (förnyad konkurrensutsättning) uppgick till 4 970 000
SEK. Förutom själva anbudssumman lämnades också ett pris på en option
som handlade om fönsterrenovering av samtliga fönster till en summa av
421 000 SEK. Denna bestämdes också att utföras vid kommande startmöte
med entreprenören.
De ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten) som under entreprenadens
genomförande beställdes var följande;
1. Byte av fönster i kupor, 223 684 kr
2. Byte av nödutrymningstrappa (befintlig visade sig ej godkänd) 269
245 kr
3. Avgående. Ej byte av av 1st vinkelränna mot gymm.sal, -11 685 kr
4. Grundolja, Trägrundning av trärent fönster, 38 410 kr
5. Avgående. Läkt byte från 23*50 mm till 25*50mm, -7564 kr
6. Byte av galler i skorstenar, 50 000 kr
7. (Åtgärder p g a inomhusmiljöproblem på Mariaskolan för att få
fungerande skola igen på Rutgerskolan 728 908kr.)
Totalt ÄTA: 1 290 998 kr
Den sistnämna ÄTA-arbetet låg utanför takentreprenaden men utfördes av
samma entreprenör enligt ABT06 (Allmänna bestämmelser för
totalentreprenader)
Totalt kostade således entreprenaden;
Takentreprenad enligt anbud: 4 970 000 kr
Option i anbud om målning av fönster: 421 000 kr
ÄTA: 562 089 kr (se ovan lista)
Byggherrekostnader/Konsultkostnader: 123 578 kr
Upprustningsentreprenad inför skola: 728 909 kr
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Totalt takentreprenad (utan upprustningsentreprenaden invändigt):
6 076 668 SEK
Med upprustningsentreprenaden;
6 805 577 SEK
Entreprenaden blev därmed 1 076 668 kr (bortsett från
upprustningsentreprenaden som då ej var känt) dyrare än vad
Serviceförvaltningen hade äskat och fått beviljat av kommunfullmäktige.
Dessa 1 076 668 kr samt kostnaden för upprustningsentreprenaden i med
Mariaskolans inomhusmiljöproblem togs från Serviceförvaltningens
allmänna investeringsanslag för löpande fastighetsunderhåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-02-17, § 63: Ärendet remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
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Redovisning av byggnaders status på äldreboenden
Ärendenummer KS 2021.68
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen återkommer i ärendet om byggnadernas status på
kommunens särskilda boende för äldre.
Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns 3st statusbedömningar för
Flintebro, Bruksgården samt Lillgården.
Generellt kan framföras att samtliga äldreboende är i behov av
underhållsåtgärder mer eller mindre.
Flintebro

Här finns behov av underhåll främst gällande byggnadsskal, inre ytskikt
samt tekniska installationer. En plan för detta underhåll finns redan
framtagen av Skurup kommunala AB, men har flyttas fram på grund av
rådande situation med COVID-19. Bifogad statusbedömning beskriver detta
i detalj.
Bruksgården

Här finns också ett stort behov av underhåll, framförallt gällande tekniska
installationer. Yttertak och mindre åtgärder på fasad samt inre ytskikt till
viss del är i behov av åtgärder. Pågående politisk behandling gällande ett
pilotprojekt om EPC kommer behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 april.
Lillgården

Här finns också ett stort behov av underhåll. Framförallt på tekniska
installationer men även på yttertak. Inre ytskikt samt inredningar är till viss
del i behov av åtgärd/byte. Underhållsarbeten på fasad är också nödvändig.
Gemensamt för samtliga byggnader är att där inte finns någon känd
fuktproblematik eller problem med inomhusmiljön, dels via gjorda
statusbedömningar, dels med intervju med verksamhetsansvarig på
respektive boende. Det noteras dock något försämrad inomhusmiljö i
källarplan på både Flintebro och Lillgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21
Satusbedömning Lillgården, daterad 2021-04-16
Satusbedömning Flintebro, daterad 2021-04-16
Statusbedömning Bruksgården, daterad 2021-04-16
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagt förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltnigen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Magnus Johnsson, VD, Skurup kommunala AB.
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Återremiss av patientsäkerhetsberättelse och
kvalitetsredovisning 2020 för individ- och
omsorgsförvaltningens verksamhetsområde
Ärendenummer KS 2020.1725
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlag.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att
beslutsunderlagen inte varit utskickade till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 142

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Sida

66 (80)

Svar på skrivelse från lokala brottsförebyggande rådet
i Skurup
Ärendenummer KS 2021.382
Kommunstyrelsens beslut
Att kommunen har ett strategiskt brottsförebyggande arbete är av yttersta
vikt för att kommunen ska nå framgång när det kommer till att minska
brottsligheten och öka den upplevda tryggheten.
•
•
•
•

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) föreslås årligen upprätta en
lägesrapport till Kommunstyrelsen som beskriver nuläget och ger
förslag till åtgärder/mål för kommande år.
Kommunstyrelsen föreslås därefter utifrån lokala BRÅ upprättad
lägesrapport fastställa åtgärder/mål för lokala BRÅ för det
kommande året.
Lägesrapporten från lokala BRÅ ska utgöra delunderlag för
upprättandet utav samverkansöverenskommelsen mellan kommun
och polis.
För att stärka det strategiska brottsförebyggande arbetet föreslås en
organisationsöversyn avseende politisk organisering utav
brottsförebyggandefrågor och trygghetsfrågor.

Sammanfattning av ärendet
Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har inkommit med en skrivelse till
Kommunstyrelsen som gör gällande att rådet bör ges ökade möjligheter att
föra fram den kunskap som finns inom rådet, samt ge förslag på åtgärder för
att minska brottsligheten och öka tryggheten i Skurups kommun.
Vidare anförs i skrivelsen att lokala BRÅ ska deltaga i framtagande av
överenskommelsen mellan kommun och polis och ingå i SSPF (Samverkan
Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) som är ett operativt organ bestående av
kommunala tjänstepersoner.
Slutligen anför skrivelsen att rådet ska arbeta med brottsförebyggande
frågor såsom alkohol, narkotika, dopning, tobak, våld och kränkande
behandling, trygghet på allmän plats, trafik, skadegörelse, klotter, ungdomar
i skolan samt organiserad brottslighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31.
Skrivelse från BRÅ, daterad 2021-02-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunen har ett strategiskt brottsförebyggande arbete är av yttersta
vikt för att kommunen ska nå framgång när det kommer till att minska
brottsligheten och öka den upplevda tryggheten.
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•
•
•
•

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) föreslås årligen upprätta en
lägesrapport till Kommunstyrelsen som beskriver nuläget och ger
förslag till åtgärder/mål för kommande år.
Kommunstyrelsen föreslås därefter utifrån lokala BRÅ upprättad
lägesrapport fastställa åtgärder/mål för lokala BRÅ för det
kommande året.
Lägesrapporten från lokala BRÅ ska utgöra delunderlag för
upprättandet utav samverkansöverenskommelsen mellan kommun
och polis.
För att stärka det strategiska brottsförebyggande arbetet föreslås en
organisationsöversyn avseende politisk organisering utav
brottsförebyggandefrågor och trygghetsfrågor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Riktlinjer avseende tillgänglighetsfrågor
Ärendenummer KS 2021.185
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för tillgänglighetsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån uppdrag av Regeringen har Länsstyrelsen fått i uppdrag att
tillsammans med Myndigheten för Delaktighet (MFD) stödja kommuner
och regioner i det funktionshinderspolitiska arbetet. Till grund för detta
arbete ligger Regeringens proposition 2016/17:188, Nationella mål och
inriktning för funktionshinderpolitik och FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. I FN:s konvention definieras det bland
annat, i artikel 1-4, att funktionshinderperspektivet måste integreras i alla
områden och sektorer. Det nationella målet för svensk
funktionshinderpolitik från 2017 är att, med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i ett samhälle.
Skurups kommun har med hjälp av Länsstyrelsen definierat behov, genom
en nulägesbeskrivning, för att utveckla det strategiska arbetet för
funktionsrättsfrågor. Att utforma ett övergripande styrdokument i form av
en riktlinje för tillgänglighetsfrågor, som ska genomsyra kommunens arbete,
är ett betydande steg i processen.
Förslag på riktlinje för tillgänglighetsfrågor utgår ifrån är att Skurups
kommun ska verka för att vara en tillgänglig kommun genom att:
- Människor oavsett funktionsvariation ses som självständiga individer med
lika möjligheter att delta i samhället.
- Kommunikation och information är utformad så att de uppfyller krav på
tillgänglighet.
- Personal arbetar med respekt för människors lika värde och förmåga till
utveckling för att stärka individens egna ansvar.
- Arbete för tekniska och funktionella lösningar som kan underlätta för
utveckling mot ett tillgängligt och inkluderande samhälle.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för tillgänglighetsfrågor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Lena Parkhagen, FUSS-chef.
Samtliga förvaltningar.
Samtliga helägda bolag.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Återremiss av ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa
Ärendenummer KS 2021.400
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen att besluta att återremittera ärendet för komplettering
med tjänsteskrivelse och att ärendet ska behandlas på ett extra sammanträde
innan kommunfullmäktige 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och
Skånes Kommuner och sammanförts till en gemensam
ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet inkluderats.
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen
ändring av ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en
bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen
inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett
delat hälso- och sjukvårdsansvar.
• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning.
• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare
med 18 månader uppsägningstid.
Bakgrund
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap
3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper
är;
1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallandemedel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar, och
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3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013
ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till
en gemensam ramöverenskommelse där även barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är
barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att
ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som
inkluderar målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga satsningen
PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och Skånes
Kommuner ser ingen anledning att i denna överenskommelse exkludera
målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som behöver ske hos
huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där
de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och
sjukvårdsansvar.
Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts
av Region Skåne och Skånes Kommuner och som även har representation
från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort referensgrupp i arbetet.
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och
behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum.
Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer
användarvänlig samt att spegla de förändringar i lagstiftningar som skett
under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och
beroende av spel om pengar i denna överenskommelse.
Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av
samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida
sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att
förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med
somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare
med 18 månader uppsägningstid.
Individ- och omsorgsförvaltningens förvaltningsgemensamma samverkan
har delgivits information om ramöverenskommelse 210419. De fackliga
organisationerna har inget att erinra mot överenskommelsen.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Sida

72 (80)

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade den 11 februari 2021
beslut att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med samtliga
skånska kommuner under förutsättning att motsvarande beslut tas i
kommunerna. Styrelsen för Skånes Kommuner fattade den 5 februari beslut
om att rekommendera de skånska kommunerna att ingå
ramöverenskommelsen.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att delar av
beslutsunderlag saknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23.
Förslag Överenskommelse, daterad 2021-03-08, § 5 (HSV 21-001).
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndsutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta att ingå
ramöverenskommelse med Region Skåne gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras för komplettering med en
tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma och att ärendet ska
behandlas på ett extra sammanträde innan kommunfullmäktige 2021-05-31.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Joakim Wollin, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Planbesked för fastigheten Örsjö 1:103
Ärendenummer KS 2021.606
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örsjö
1:103.
Sammanfattning av ärendet
I Rydsgård håller en ny grundskola på att uppföras. Den nya skolan ska
invigas höstterminen 2022 och kommer då att ersätta Hallenborgskolan.
I samband med att den nya skolan tas i bruk kommer Hallenborgskolan att
rivas. Hallenborgsskolans fastighet Örsjö 1:103 blir därmed möjlig att
förtäta på och Serviceförvaltningen föreslår därför att en ny detaljplan tas
fram för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28.
Karta skala 1:4000.
Karta skala 1:2000.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örsjö
1:103.
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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Påkallande av option - Akka 5, samt köpeavtal
Ärendenummer KS 2019.78
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpeavtalet för fastigheten Akka 5.
Sammanfattning av ärendet
TAM Retail har inkommit med påkallande av option för förvärv av
fastigheten Akka 5 i enlighet med gällande optionsavtal. Påkallandet har
skett i rätt tid.
Optionsavtalet avser utvecklande av Skurups Handelsplats och härrör från
2015. Avtalet har förlängts vid olika tillfällen därefter.
Optionsavtalet ger rätt att förvärva fastigheten till ett pris om 92 kr/kvm.
Liknande försäljningar vid handelsområdet i närtid (se ärende KS
2020.1738 och KS 2021.217) har skett till ett pris om 303 kr/kvm i enlighet
med utförd värdering.
TAM Retail har inte presenterat vad det är för verksamhet som är aktuell på
fastigheten.
I förslaget till köpekontrakt är det angivet att byggnation ska påbörjas inom
ett år från tillträdesdagen och att Köparen eller annan som denne sätter i sitt
ställe skall ha påbörjat kommersiell användning av fastigheten senast 30
månader från Tillträdesdagen, i annat fall ska vite utgå. I tidigare köpeavtal
där den aktuella optionen påkallats har det inte funnits några krav på
påbörjande av byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11.
Optionsavtal mellan TAM Retail och Skurups kommun.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Köpeavtalet godkänns.
Nicklas Olsson (M): Köpeavtalet godkänns.
Solbritt Lundgren (C): Köpeavtalet godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Per Andersson, enhetschef.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2021.140
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger protokoll från utskott och kommunala helägda bolag enligt
följande:
KS 2021.6, Skol- och utbildningsutskott, 2021-03-15, § 13–21.
KS 2021.70, Personalutskottet, 2021-03-04, § 15–23.
KS 2021.76, Socialnämndsutskottet, 2021-04-28, § 16–27.
KS 2021.330, Socialnämndsutskottet, 2021-04-07, § 13–15.
KS 2021.343, Skol- och utbildningsutskott, 2021-04-19, § 22–30.
SH 2021.25, Skurupshem AB, 2021-03-05, § 44-52.
SH 2021.37, Skurupshem AB, 2021-04-01, § 53-61.
SH 2021.39, Skurupshem AB, 2021-04-09, § 62-75.
SH 2021.51, Skurupshem AB, 2021-04-23, § 76-82.
JB 2021.12, Skurups Jordbruks AB, 2021-04-15, § 28-58.
EL 2021.8, Skurups Elverk AB, 2021-03-18, § 16-26.
EL 2021.24, Skurups Elverk AB, 2021-03-25, § 27-29.
EL 2021.31, Skurups Elverk AB, 2021-04-22, § 30-49.
EH 2021.6, Skurups Energihandel AB, 2021-03-18, § 7-12.
EH 2021.8, Skurups Energihandel AB, 2021-03-25, § 13-15.
EH 2021.10, Skurups Energihandel AB, 2021-04-22, § 16-31.
KA 2021.3, Skurup Kommunala AB, 2021-02-25, § 12-20.
KA 2021.13, Skurup Kommunala AB, 2021-03-30, § 21-22.
KA 2021.14, Skurup Kommunala AB, 2021-04-15, § 23-33.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2021-05-11.
Sammanställning över protokoll från helägda kommunala bolag, daterad
2021-05-11.
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Anmälningsärenden från samtliga förvaltningar
Ärendenummer KS 2021.151
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden från:
individ- och omsorgsförvaltningen för perioden 2021-03-06--2021-05-11
serviceförvaltningen för perioden 2021-03-09--2021-05-03.
skol- och utbildningsförvaltningen för perioden 2021-03-08--2021-05-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningsärendena ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sida

76 (80)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 149

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-17

Anmälan av delegationsbeslut från samtliga
förvaltningar
Ärendenummer KS 2021.152
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut enligt sammanställningarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning individ- och omsorgsförvaltningen daterad 2021-05-11.
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2021-05-11.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2021-05-03.
Sammanställning räddningstjänsten för perioden 2021-01-01-2021-04-30.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen 2021-05-10.
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Begäran om investeringsmedel för byggnation av
omklädningsrum på Skurups IP
Ärendenummer KS 2021.518
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anslå ytterligare
2,5 mkr till byggande av omklädningsrum på Skurups IP.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge serviceförvaltningen
omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag till
förmån för Lars Nyströms (SD) förslag om återremiss.
Babak Rahimi (V) reserverar sig mot beslutet.
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i investeringsbudget avsatt 10 mkr för
nybyggnation av omklädningsrum vid Skurups IP.
Upphandling av projektet pågår och vid utvärdering konstateras att
ytterligare 2,5 mkr behöver anslås för att projektet ska kunna genomföras.
Ett flertal anbud har inkommit. På grund av anbudssekretess kan närmare
redogörelse inte göras i detta skede.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-14.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anslå ytterligare
2,5 mkr till byggande av omklädningsrum på Skurups IP
Kommunstyrelsen beslutar att ge serviceförvaltningen omedelbart
igångsättningstillstånd för projektet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag avseende investeringsmedel
bifalles.
Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles.
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Solbritt Lundgren (C): Ärendet återremitteras för att ge serviceförvaltningen
i uppdrag att omarbetar upphandlingsunderlaget så att det ryms inom
befintlig budget.
Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra
ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter Åsa Ekblads (M) förslag mot Magnus Alms (S)
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Åsa Ekblads (M) förslag , d
v s att förvaltningens förslag bifalles.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Frågor från Babak Rahimi (V) om tjänsteresa och om
offentlig konst
Kommunstyrelsens beslut
Frågorna anses besvarade.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) ställer fråga om beslut att neka tjänsteresa utomlands
samt fråga om avsättning av medel och inventering av offentlig konst.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef, informerat om att Biblioteket ansökt
om medel från Kulturrådet för studiebesök utomlands. Beslut om att bevilja
tjänsteresor utomlands är enligt delegationsordningen delegerat till
förvaltningschef. Förvaltningschefen har beslutat avslå tjänsteresan av flera
skäl.
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige fattat beslut om att inte
avsätta medel i budget för konst i offentliga miljöer. Eva-Marie Engström
informerar om att en inventering har gjorts för två år sedan. Inom ramen för
lokalrockaderna kommer serviceförvaltningen att dokumentera de konstverk
som flyttas.

Protokollsanteckning i ärenden "Samverkansöverenskommelse med
polisen 2021-2022 KS 2021.424" vid kommunstyrelse möte 210517

Vår grundinställning är att Skurups kommun skall samverka så mycket som möjligt med
polisen som fullgör ett mycket viktigt samhällsuppdrag med att bekämpa brottsligheten.
I detta ärende har möjligheten till synpunkter och inspel varit så starkt begränsade och vi inom
Sverigedemokraterna i Skurup anser att vi inte kunnat påverka ärendet så som vi önskar och
vi väljer därför att inte deltaga i beslutet.
Denna typ av ärenden ser vi gärna remitteras till BRÅ (Brotts förebyggande rådet) i
framtiden, då detta ligger inom BRÅs kompetensområde.

Lars Nyström, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Skurup
E-post: skurup@sd.se | Hemsida: skurup.sd.se

