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Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-06-21

KS 2021.19

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Skurups Arena, Skurupshallen, 2021-06-21, kl. 16.00–21.45

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M), vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S), justerare
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Sven Strandberg (KV)
Babak Rahimi (V)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Göran Pettersson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C), §§ 101-130
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP), §§ 95-108
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD), §§ 95-110
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD), justerare
Monica Larsson (SD)
Lis-Lott Hortevall (M), tjg ers
Marie Louise Fridolf (M), tjg ers
Ingemar Johansson (C), tjg ers §§ 95-100
Anders Kristiansen (SkuP), tjg ers §§ 109-130
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Yvonne K Nilsson (S), tjg ers
Pär Moberg (V), tjg ers
Inger Ekelund (L), tjg ers
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2021-06-21

KS 2021.19

Ingrid Book (SD), tjg ers
Barbara Demorit (SD), tjg ers §§ 111-130
Närvarande ersättare
Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Annika Jansson, kommunsekreterare
Karl Kårebrant, revisor
Marcus Willman, kommundirektör

Justerade paragrafer

§ 95–130

Justering

Protokollet har justerats digitalt.

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

3 (61)

Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-06-21

KS 2021.19

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KF § 95

Val av justerare

5

KF § 96

Godkännande av föredragningslista

6

KF § 97

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige 2021

7

KF § 98

Ärendeinformation från revisorerna till kommunfullmäktige 2021

8

KF § 99

Information om granskning av Skurupshem AB:s fastighetsförsäljning

9

KF § 100

Budget 2022 med plan för 2023 och 2024

10

KF § 101

Markanvisning Skurup 51:44, Västeräng etapp 1

14

KF § 102

Markanvisning Västeräng fribyggartomter - delegation och prisjustering

16

KF § 103

Fastställande av fastigheter inom Skurups kommuns verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten

18

Begäran om investeringsmedel för ombyggnad av Mariaskolans parkering på
Kristensgatan

20

KF § 105

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020

22

KF § 106

Utökning av borgensram för Skurup Kommunala AB

24

KF § 107

Investeringsmedel för gång- och cykelväg mellan Hyltaskogsområdet och
Bräknehus

26

KF § 108

Partistöd 2021

28

KF § 109

Delegation av beslutanderätt enligt pandemilagen om förbud att vistas på en
särskilt angiven plats

30

KF § 104

KF § 110

Investeringsmedel för gång- och cykelväg samt toppbeläggning Korrehusgatan 32

KF § 111

Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2021-2030

33

KF § 112

Revidering av kommunikationsstrategi för Skurups kommun

35

KF § 113

Revidering av bredbandspolicy för Skurups kommun - återremitterat ärende

37

KF § 114

Val av ägarrepresentant i Framtidsrådet för Sysav

42

KF § 115

Avsägelse från Nicklas Olsson (M) som 1:e vice ordförande i styrelsen för
Skurupshem AB, samt fyllnadsval

43

Avsägelse Helena Samuelsson (S) som ledamot i kommunfullmäktige och
Skurupshem AB

44

KF § 117

Val av ersättare i individ- och omsorgsberedningen efter Paula Lind (M)

45

KF § 118

Val av ersättare i kommunutvecklingsberedningen efter Katarina Juringe (L)

46

KF § 119

Val av ersättare i BRÅ efter Katarina Juringe (L)

47

KF § 116
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Val av ersättare efter Linda Hedin Liljegren (M) i skol- och
utbildningsberedningen

48

KF § 121

Val av styrelsesuppleant i Skurupshem AB

49

KF § 122

Val av styrelsesuppleant i Skurupshem AB

50

KF § 123

Anmälan av motioner och interpellationer

51

KF § 124

Nya motioner, interpellationer och frågor

52

KF § 125

Svar på e-förslag om översyn av tillgänglighetsanpassad gatumiljö

53

KF § 126

Svar på e-förslag - Upphäv beslutet om flytt av Skurups kommuns bibliotek

55

KF § 127

Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om inventering av
strandskyddsområden i Skurups kommun med gräns mot Östersjön

56

Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och Jimmy
Nilsson (SD) om svenska som språk

58

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till Johan Bolinder (KSO) med
anledning av misstanke om svågerpolitik

60

KF § 128
KF § 129
KF § 130

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till ordförande i personalutskottet
Åsa Ekblad med anledning av kommunens arbete mot diskriminering
61
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Bianka Mårtensson (M) och Magnus Alm (S) utses till att justera
protokollet.
Magnus Book (SD) utses till ersättare.
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Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
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Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2021
Ärendenummer KS 2021.142
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Referensgruppen för byggnation av Rydsgårds nya skola har haft möte.
Skolan har getts namnet Rydsgårdsskolan.
- Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion.
- Skurups Jordbruks AB har haft informationskväll.
- Studiebesök Ystads hamn som står inför utbyggnad.
- Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten sjunkit till 7,8 %.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Genomfört workshop Vision 2045.
- Statusrapport gällande vilande detaljplaner.
- Detaljplan Örsjö för granskning.
- Detaljplan Skivarp 11:88 för antagande.
Kommunutvecklingsberedningen
- Fortsatt arbete med Vision 2045
- Fortsatt arbete med framtagande av arbetsmarknadsstrategi.
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2021-06-21

Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2021
Ärendenummer KS 2021.142
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande informerar om följande granskningar:
- Uppföljande granskning av intern kontroll startar efter semestern.
- Granskning av miljötillsyn och miljöstrategiskt arbete. Erhållit svar.
- Granskning av Skurupshem AB:s fastighetsförsäljning. Svar senast 8
oktober.
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2021-06-21

Information om granskning av Skurupshem AB:s
fastighetsförsäljning
Ärendenummer KS 2021.479
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av Skurupshem AB:s
fastighetsförsäljning. Svar på granskningen ska avges senast den 8 oktober.
VD Magnus Johnsson och ekonomichef Martina Dosen redovisar i
skrivelse den genomförda fastighetsförsäljningen.
Beslutsunderlag
Redovisning fastighetsförsäljning Skurupshem AB 2020.
Revisionens granskning.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-04-13 (2021-04-13 KFPB
§20):
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Redogörelsen läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-03-16 § 11:
Kommunfullmäktiges presidieberedning uppdrar åt styrelsen för
Skurupshem AB att snarast återrapportera hanteringen av
fastighetsförsäljningen, vilka fastigheter som sålts, köpeskilling,
skattekonsekvenser med mera till presidieberedningen och
kommunfullmäktige.
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Budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Ärendenummer KS 2021.216
Kommunfullmäktiges beslut
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.

Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Kommunens Väl, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
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).
MBL-protokoll.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Sida

12 (61)

Budget för revisionen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §112):
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Kent Olsson (SkuP), Björn
Hortevall (M), Ingvar Wennersten (SD), Kristina Andersson (M) och Åsa
Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(budgetförslaget från M, SD och SkuP).
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag 2
(budgetförslaget från C).
Magnus Alm (S), Pär Moberg (V), Göran Pettersson (MP), Kerstin
Peterson-Brodda (L), Sven Åke Strandberg (KV), Babak Rahimi (V) och
Jessica Möller (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag 1
(budgetförslaget från S, KV, V, MP och L).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag,
alternativförslag 1 samt alternativförslag 2 och finner att
kommunfullmäktige bifaller alternativförslag 2.
Omröstning begärs och ordföranden meddelar att alternativförslag 2 ska
utgöra huvudförslag i omröstningen. För att utse motförslag ställer
ordföranden proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslag 1 som motförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till alternativförslag 1 som motförslag
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag som motförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
14 ja-röster och 22 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige utser således kommunstyrelsens huvudförslag till
motförslag.
Följande propositionsordning godkänns i huvudomröstningen:
Ja-röst för bifall till alternativförslag 2
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
4 ja-röster och 22 nej-röster medan 13 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens
huvudförslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Birgitta Bergman, ekonomichef.
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Markanvisning Skurup 51:44, Västeräng etapp 1
Ärendenummer KS 2019.1524
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §113):
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal med
AMW-gruppen avseende ny förskola på Västeräng.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Nilsson (SD), Johan Bolinder (M), Kent Olsson (SkuP) och Jörgen
Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
27 ja-röster och 2 nej-röster medan 10 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
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Markanvisning Västeräng fribyggartomter - delegation
och prisjustering
Ärendenummer KS 2020.834
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga serviceförvaltningen att sälja
fribyggartomter på Västeräng etapp 1 för minst 846 kronor/kvadratmeter.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §114):
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD) och Kent Olsson (SkuP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens huvudförslag.
Pär Moberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §115):
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa fastigheter inom
Skurups kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningens förslag avslås.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §116):
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag (bifall förvaltningens förslag).
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Pernilla Lidfeldt (SD), Sven Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Babak
Rahimi (V) och Kerstin Peterson-Brodda (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag (avslag förvaltningens förslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till alternativförslaget
Nej-röst för bifall till huvudförslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad
bilaga, 14 ja-röster och 25 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller således
huvudförslaget.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020
Ärendenummer KS 2021.572
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja nämndens ledamöter ansvarsfrihet
för 2020.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §118):
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
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varför vi har så hög andel avvikelser samtidigt som vi har bland de lästa
beloppet att kreditera.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Utökning av borgensram för Skurup Kommunala AB
Ärendenummer KS 2020.1750
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups
Kommunala AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
750 000 000 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 (tjänsteskrivelsen).
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03.
Bilaga 1, Ramar för upplåning för kommunkoncernen i dess helhet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §119):
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet konstateras att rätt
belopp i borgensåtagandet för Skurup Kommunala AB ska vara 750 000 000
kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Birgitta Bergman, ekonomichef.
Skurups Kommunala AB.
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Investeringsmedel för gång- och cykelväg mellan
Hyltaskogsområdet och Bräknehus
Ärendenummer KS 2021.458
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §121):
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå tillkommande
investeringsmedel 250.500 kr för att bygga GC-väg mellan
Hyltaskogsområdet och Bräknehus.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M), Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Kent Olsson
(SkuP) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Alm (S) yrkar med instämmande av Babak Rahimi (V) att ärendet
återremitteras för förtydligande av vilken dialog som förevarit dels med
Trafikverket och dels mellan förvaltning och politik.
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD) yrkar att ärendet avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
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Nej-röst för återremiss
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 12 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Corfitz Nelsson, strateg
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Partistöd 2021
Ärendenummer KS 2021.395
Kommunfullmäktiges 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

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

SkuP

4 579

1x11560=11 560

120 179

131 739
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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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §122):
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen Covid19.
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
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bemyndiga kommunen att fatta beslut enligt pandemilagen och då dessa
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §123):
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktiges 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §124):
Kommunfullmäktige avsätter 1.020.000 kr till befintlig investeringsbudget
för 2021 för att bygga ny GC-väg utmed Korrehusgatan och lägga slitlager.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S), Johan Bolinder (M), Pär Moberg (V), Pernilla Lidfeldt
(SD) och Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef,
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg,
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Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun
2020-2030
Ärendenummer KS 2019.1527
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstrategi och Energiplan för
Skurups kommun 2021–2030.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig skriftligt enligt bilaga till
protokollet.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §128):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2021–2030.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-03-09, § 14:
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Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2021–2030.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-11-11, § 83:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till
Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2020-2030 på remiss.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Pär Moberg (V), Jörgen Sjöslätt (C), Göran Pettersson
(MP), Babak Rahimi (V), Magnus Alm (S), Björn Hortevall (M), Magnus
Book (SD), Kerstin Peterson-Brodda (L) och Sven Åke Strandberg (KV)
yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Göran Pettersson (MP),
Magnus Alm (S) och Sven Åke Strandberg (KV) att Skurups kommun
ställer sig positiva till att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utreds
(införs på sid 23-24).
Johan Bolinder (M) och Magnus Book (SD) yrkar avslag på Jörgen Sjöslätts
(C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på samhällsbyggnadsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Sjöslätts (C) tilläggs
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att bifalla tilläggsyrkandet
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 22 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå tilläggsyrkandet.
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
Kommunfullmäktiges beslut
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. Benämningen på
kommunikationsenheten ensas i dokumentet samt att ansvarig utgivare
anges för kommunens webbmagasin.
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
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §129):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningen förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
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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 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:
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Book (SD, Jörgen Sjöslätt (C) och Anders Kristiansen (SkuP) yrkar
bifall till kommunutvecklingsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Revidering av bredbandspolicy för Skurups kommun återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2014.193
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Pkt 5 i förslag till bredbandspolicy. Det står:
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”Hålla nära kontakt med de projekt och verksamheter som driver på för
ökad Digitalisering i samhället, så att användning av fibernät underlättas
och utökas, samt också så att argument för ytterligare utbyggnad av
fibernät tas till vara. Det är exempelvis
1. Kommunverksamhetens satsning på digitalisering
2. Satsningar på ”Internet of Things”, IoT, dels via speciella radionät
för långsam energisnål datakommunikation och dels via mobilnät”
Meningen är att kommunen aktivt ska följa tjänsteutveckling som behöver
nätkapacitet. Då är underpunkten b. exempel på sådan utveckling som
identifierats som särskilt drivande i fibernätsutvecklingen. Inget
radio/mobilnät är i sig autonomt. Utrustningen, nod eller accesspunkt,
kräver tillgång till fibernät för att nå nästa högre nivå i radio/mobilnätet eller
för kommunikation med andra noder eller accesspunkter. Alternativet skulle
kunna vara att kommunikationen i sig var radioburen men det
spektrumutrymmet saknas och om det fanns hade det inte haft samma
bandbredd/hastighet som ett fibernät. Därför måste pkt 5 kvarstå som
vägledande för kommunens drivning av bredbandsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Förslag till aktualiserad bredbandspolicy - Skurups kommun.
Skurups kommun - Bredband - Policy - 2020-06-02.
Inlaga av Anders Kristiansen som svar på kommunstyrelsens återremiss av
bredbandspolicyn.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §130):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta aktualiserad bredbandspolicy för
Skurups kommun.
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
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normaluppfattning om en policy. Därför är texten i förslag till
bredbandspolicy mer inriktad på att ange just regler för att styra
utvecklingen.
I förslaget till bredbandspolicy hänvisas till vissa historiska tillstånd. Det är
meningen att ta avstamp i dessa för att med policyn som styrmedel
åstadkomma ett annat, bättre, tillstånd. Vet man inte var man ska starta är
det svårt att anlägga färdvärd färdväg dit man ska.
Bredbandssatsningen i Sverige slutar knappast om fem år, alltså den tid som
beräknas till nästa aktualiseringstillfälle av bredbandspolicyn. Den
målsättning som sattes upp av regeringen har inte nåtts i landet till 2020.
Detta förhållande gäller även Skurups kommun. Därför är det meningslöst
att vid denna aktualisering föreslå en avveckling av policyn. Det bör anstå
till nästa aktualiseringstillfälle och prövas då.
Pkt 5 i förslag till bredbandspolicy. Det står:
”Hålla nära kontakt med de projekt och verksamheter som driver på för
ökad Digitalisering i samhället, så att användning av fibernät underlättas
och utökas, samt också så att argument för ytterligare utbyggnad av
fibernät tas till vara. Det är exempelvis
1. Kommunverksamhetens satsning på digitalisering
2. Satsningar på ”Internet of Things”, IoT, dels via speciella radionät
för långsam energisnål datakommunikation och dels via mobilnät”
Meningen är att kommunen aktivt ska följa tjänsteutveckling som behöver
nätkapacitet. Då är underpunkten b. exempel på sådan utveckling som
identifierats som särskilt drivande i fibernätsutvecklingen. Inget
radio/mobilnät är i sig autonomt. Utrustningen, nod eller accesspunkt,
kräver tillgång till fibernät för att nå nästa högre nivå i radio/mobilnätet eller
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
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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.
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 172: Ärendet återremitteras till
kommunutvecklingsberedningen för tydliggörande av förändringar i
förhållande till tidigare policy.
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 269: Kommunstyrelsen har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 29:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
arbetsgruppens förslag till bredbandspolicy för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 § 22:
Förslaget till bredbandspolicy skickas ut till beredningens ledamöter och
ersättare för vidare diskussion i respektive parti.
Beslut fattas vid nästa sammanträde.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-11-12, § 56:
Beredningen utser följande till arbetsgrupp med uppgift att se över och
lämna förslag på reviderad bredbandspolicy:
Anders Kristiansen (SkuP), sammankallande
Göran Leander (S)
Lars Dekan (SD)
Återrapportering ska ske till beredningen den 17 mars 2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V), Jörgen Sjöslätt (C), Anders Kristiansen (SkuP), Johan
Bolinder (M) och Björn Hortevall (M) yrkar bifall till
kommunutvecklingsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Beslutet skickas till
Kommunutvecklingsberedningen.

Sida

41 (61)

Dokumenttyp

Protokoll

KF § 114

Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Val av ägarrepresentant i Framtidsrådet för Sysav
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Ann-Helen Nilsson (C) utses till ägarrepresentant i framtidsrådet för
SYSAV.
Sammanfattning av ärendet
SYSAV AB har meddelat att en framtidsråd ska bildas och att kommunen
ombeds att utse en representant.
Beslutsunderlag
Information från SYSAV.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Sven Åke Strandberg
(KV) att Ann-Helen Nilsson (C) utses till ägarrepresentant i framtidsrådet
för SYSAV.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Nicklas Olsson (M) som 1:e vice
ordförande i styrelsen för Skurupshem AB, samt
fyllnadsval
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Andreas Oskarsson (M) utses till styrelseledamot tillika 1 vice ordförande i
Skurupshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ny 1 vice ordförande i Skurupshem AB
efter avsägelse från Nicklas Olsson (M).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-31 (2021-05-31 KF §75):
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2021-04-26 (2021-04-26 KF §41)
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2021-02-22:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Andreas Oskarsson (M) utses till
styrelseledamot tillika 1 vice ordförande i Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll

KF § 116

Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Sida

44 (61)

Avsägelse Helena Samuelsson (S) som ledamot i
kommunfullmäktige och Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Helena Samuelsson (S) beviljas entledigande.
Göran Rudelius (S) utses till ny styrelseledamot i Skurupshem AB.
Protokollet inges till Länsstyrelsen för ny sammanräkning gällande
fullmäktigeuppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse Helena Samuelsson (S) som ledamot i
kommunfullmäktige och Skurupshem AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Göran Rudelius (S) utses till ny styrelseledamot i
Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Helena Samuelsson (S) ska beviljas
entledigande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Göran Rudelius (S) ska utses till ny
styrelseledamot i Skurupshem AB och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
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Val av ersättare i individ- och omsorgsberedningen
efter Paula Lind (M)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Maud Thörnberg (M) utses till ny ersättare i individ- och
omsorgsberedningen
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar val av ersättare i individ- och omsorgsberedningen
efter Paula Lind (M).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-04-26 (2021-04-26 KF §43)
Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Maud Thörnberg (M) utses till ny ersättare i
individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ersättare i kommunutvecklingsberedningen
efter Katarina Juringe (L)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Andreas Nilsson (L) utses till ny ersättare i
kommunutvecklingsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar val av ersättare i kommunutvecklingsberedningen efter
Katarina Juringe (L).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-31 (2021-05-31 KF §78):
Katarina Juringe (L) beviljas entledigande från uppdragen som ersättare i
kommunutvecklingsberedningen och BRÅ.
Kommunfullmäktige 2021-04-26 (2021-04-26 KF §45)
Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kerstin Peterson-Brodda (L) yrkar att Andreas Nilsson (L) utses till ny
ersättare i kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ersättare i BRÅ efter Katarina Juringe (L)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdraget hålls vakant.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar val av ersättare i BRÅ efter Katarina Juringe (L).
Kerstin Peterson-Brodda (L) meddelar att partiet återkommer med förslag.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-31 (2021-05-31 KF §78):
Katarina Juringe (L) beviljas entledigande från uppdragen som ersättare i
kommunutvecklingsberedningen och BRÅ.
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Val av ersättare efter Linda Hedin Liljegren (M) i skoloch utbildningsberedningen
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Cecilia Svensson (M) utses till ersättare i skol- och utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar val av ersättare i skol- och utbildningsberedningen
efter Linda Hedin Liljegren (M).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-31 (2021-05-31 KF §80):
Linda Hedin Liljegren (M) beviljas entledigande från uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och skol- och utbildningsberedningen.
Avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige insänds protokollet
till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Cecilia Svensson (M) utses till ersättare i skoloch utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av styrelsesuppleant i Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Mats Johnsson (M) utses till styrelsesuppleant i Skurupshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar fyllnadsval av styrelsesuppleant i Skurupshem AB
efter Sven Rosengren (SkuP) som valts till ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Mats Johnsson (M) utses till styrelsesuppleant
i Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av styrelsesuppleant i Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Anders Karlsson (S) utses till styrelsesuppleant i Skurupshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar val av styrelsesuppleant i Skurupshem AB efter Göran
Rudelius (S) som valts till ordinarie styrelseledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Anders Karlsson (S) utses till styrelsesuppleant i
Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Anmälan av motioner och interpellationer
Ärendenummer KS 2021.143
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av remitterade motioner och e-förslag.
Beslutsunderlag
KS 2021.298 E-förslag om året runt brygga i Bingsmarken
KS 2021.797 Motion om återvinningsstationer
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-06-08 (2021-06-08 KFPB
§33):
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remisser:
KS 2021.298 E-förslag om året runt brygga i Bingsmarken - remitteras till
kommunstyrelsen
KS 2021.795 Motion från Ingrid Book (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) om
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Nya motioner, interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion från Sven Åke Strandberg (KV) gällande förbjuden
genomfartstrafik.
Beslutsunderlag
Motion
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Svar på e-förslag om översyn av
tillgänglighetsanpassad gatumiljö
Ärendenummer KS 2020.1218
Kommunfullmäktiges 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §130):
Kommunfullmäktige anser e-förslaget besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V), Jessica Möller (S) och Margaretha Anderberg (S) yrkar
bifall till e-förslaget.
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslaget (e-förslaget
anses besvarat).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (e-förslaget
anses besvarat) och framställt yrkande att e-förslaget bifalles och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag (e-förslaget anses besvarat)
Nej-röst för bifall till e-förslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef
Peter Dahl, Kommunteknikchef
Thomas Björby, Trafikhandläggare
Förslagsställaren
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Svar på e-förslag - Upphäv beslutet om flytt av
Skurups kommuns bibliotek
Ärendenummer KS 2020.477
Kommunfullmäktiges 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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §125):
Kommunfullmäktige anser e-förslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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.
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
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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)
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §126):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
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
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt bordläggningsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Lena Saksi, myndighetschef.
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Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen
Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson (SD) om svenska som
språk
Ärendenummer KS 2019.897
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
kommunen. Hur stora dessa kostnader skulle kunna vara är svåra att
uppskatta.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-12-08.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23.
Motion daterad 2019-06-14.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-05-17 KS §127):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört bordläggningsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till Johan
Bolinder (KSO) med anledning av misstanke om
svågerpolitik
Ärendenummer KS 2021.286
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Babak Rahimi (V) till Johan Bolinder (KSO)
med anledning av misstanke om svågerpolitik.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har avgett skriftligt svar
på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-31 (2021-05-31 KF §91):
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2021-04-26 (2021-04-26 KF §56)
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-03-16 § 15:
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
ordförande i personalutskottet Åsa Ekblad med
anledning av kommunens arbete mot diskriminering
Ärendenummer KS 2021.285
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Babak Rahimi (V) till ordförande i
personalutskottet Åsa Ekblad med anledning av kommunens arbete mot
diskriminering.
Personalutskottets ordförande Åsa Ekblad (M) har avgett skriftligt svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-31 (2021-05-31 KF §92):
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2021-04-26 (2021-04-26 KF §57)
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-03-16 § 16:
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.

1
Omröstningar kommunfullmäktige 2021-06-21
Röst
§ 100 — Budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Motförslag, Ja - A1. Nej - Huvudförslag.
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

15
17
18
19
22
23
26
27
28
29
210
211
215
222
1
2
3
4
5
8
9
10
14
31
32
33
34
36
37
38
40
41
204

14
22
3
2

Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Yvonne K Nilsson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Pär Moberg (V)
Inger Ekelund (L)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Marie Louise Fridolf (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

2
Röst
205
225
226
11
12
206

Lis-Lott Hortevall (M)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)

Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår

§ 100 — Budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Huvudomröstning, Ja - A2. Nej - huvudförslag.
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

11
12
206
211
1
2
3
4
5
8
9
10
14
31
32
33
34
36
37
38
40
41
204
205
225
226

4
22
13
2

Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Margaretha Anderberg (S)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Marie Louise Fridolf (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

3

15
17
18
19
22
23
26
27
28
29
210
215
222

Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Yvonne K Nilsson (S)
Pär Moberg (V)
Inger Ekelund (L)

Röst
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

§ 101 — Markanvisning Skurup 51:44, Västeräng etapp 1
Bifall ks - ja. Avslag ks - nej.
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
29
31
32
33
34
36
37

27
2
10
2

Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Kent Olsson (SkuP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4
Röst
38
40
41
204
205
222
225
226
26
215
15
17
18
19
22
23
27
28
210
211

Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Marie Louise Fridolf (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Inger Ekelund (L)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)
Babak Rahimi (V)
Pär Moberg (V)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Yvonne K Nilsson (S)
Margaretha Anderberg (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

§ 104 — Begäran om investeringsmedel för ombyggnad av Mariaskolans parkering på
Kristensgatan
Ja - alternativ. Nej - huvudförslag.
Resultat
Ja
Nej
Frånvarande

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14

14
25
2

Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Kent Olsson (SkuP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

5
Röst
204
205
15
17
18
19
22
23
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
40
41
210
211
215
222
225
226

Marie Louise Fridolf (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Yvonne K Nilsson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Pär Moberg (V)
Inger Ekelund (L)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§ 107 — Investeringsmedel för gång- och cykelväg mellan Hyltaskogsområdet och
Bräknehus
Ja - avgöra idag. Nej - återremittera
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

1
2
3
4

25
12
2
2

Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)

Ja
Ja
Ja
Ja

6
Röst
5
8
9
10
11
12
13
14
31
32
33
34
36
37
38
40
41
204
205
225
226
15
17
18
19
22
23
26
27
28
210
211
215
29
222

Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Marie Louise Fridolf (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Yvonne K Nilsson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Pär Moberg (V)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Inger Ekelund (L)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår

7
Röst
§ 111 — Klimatstrategi och Energiplan för Skurups kommun 2020-2030
Ja - bifall tillägg. Nej - avslag tillägg
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

11
12
13
15
17
18
19
22
23
27
28
29
210
211
222
1
2
3
4
5
8
9
10
31
33
34
36
37
38
40
41
204
205
208

15
22
2
2

Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Yvonne K Nilsson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Inger Ekelund (L)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Lars Nyström (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Marie Louise Fridolf (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Anders Kristiansen (SkuP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

8
Röst
225
226
227
26
215

Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)
Barbara Demorit (SD)
Babak Rahimi (V)
Pär Moberg (V)

Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår

§ 125 — Svar på e-förslag om översyn av tillgänglighetsanpassad gatumiljö
Ja besvarat. Nej- bifall e-förslag
Resultat
Ja
Nej
Frånvarande

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
31
33
34
36
37
38
40
41
204
205
208
225
226
227
15
17
18

25
14
2

Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Marie Louise Fridolf (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Anders Kristiansen (SkuP)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD)
Barbara Demorit (SD)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

9
Röst
19
22
23
26
27
28
29
210
211
215
222

Gertrud Ekman (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Yvonne K Nilsson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Pär Moberg (V)
Inger Ekelund (L)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Centerparitet "
Reservation KF 2021-06-14 Klimatstrategi och Energiplan för
Skurups kommun 2020-2030. KS2019.1527
Centerpartiets ledamöter i kommunfullmäktige reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut att avslå tilläggsyrkandet från Jörgen Sjöslätt (C) som
lyder "att Skurups kommun ställer sig positiv till att förutsättningarna för havsbaserad
vindkraft utreds." Arbetas in i texten på sid- 23-24 under kapitlet "Lokal
energiproduktion / vind".
Centerpartiet tycker att klimat- och energifrågorna är mycket viktiga och att
klimatstrategi och energiplanen för Skurups kommun 2021-2023 är ett bra steg på
vägen mot högre ställda ambitioner 2040 - 2045. T ex inga nettoutsläpp av
växthusgaser 2045.
Centerpartiet i Skurup har högt ställda klimatambitioner. Vår vision är att Skurups
kommun ska bli 100 procent självförsörjande på förnybar energi. Med detta menar vi
att minst lika mycket energi som förbrukas inom kommunen också ska produceras
här, och det från förnybara energikällor.
Elens betydelse kommer att öka i och med elektrifiering av bilar, transporter och
industrier. Idag sker merparten av elproduktionen längre norrut i Sverige. I Skåne
inklusive Skurups kommun, är elproduktionen mycket mindre än förbrukningen Även
om landet som helhet över tid är nettoexportör av el, så råder ett stort underskott och
tidvis risk för elbrist i Skåne.
Kapaciteten på elnätet har byggts ut men är fortfarande bristfällig. Centerpartiet i
Skurup vill säkerställa en trygg och robust energiförsörjning genom ökad lokal
produktion av förnybar energi. Det behövs helt enkelt mer energi från sol, vind
biogas och förnybar fjärrvärme.
Den största potentialen för lokal produktion av förnybar energi ser vi i dagsläget i
havsbaserad vindkraft. Vi är därför positiva till att fortsätta utreda förutsättningarna
for havsbaserad vindkraft utanför kusten, och anser att det är viktigt att detta tas med
i Skurups kommuns planer och strategier.
Havsbaserad vindkraft är även ett nationellt intresse och behövs för att Sverige ska
kunna nå sina klimat- och energimål. Skurup är tack vare sitt läge vid den sol- och

Centerpartiet
vindrika sydkusten, en av de kommuner i landet som har bäst förutsättningar för att
bidra till en ökande förnybar elproduktion. Målet att kommunen minst ska vara
självförsörjande på förnybar energi är därför högst rimligt.
Havsbaserad vindkraft levererar ren, säker och kostnadseffektiv el och medför
dessutom investeringar som skapar jobb och är positivt för näringslivet.
Vindkraftsföretag kan även bidra med ekonomiskt stöd till kommunens föreningsliv.
Istället för att motsätta sig vindkraft, vill Centerpartiet därför att kommunen arbetar
för att säkerställa att vindkraftsetableringar i Skurup skapar så stort värde som
möjligt för oss som bor här.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Boliner (M) säger nej till att ens utreda
möjligheterna för havsbaserad vindkraft utanför Skurups kust med hänvisning till
folkomröstningen 2002.
Centerpartiet i Skurup anser att politiska beslut ibland behöver omprövas.
Omvärlden förändras, människor byter uppfattning, nya väljare tillkommer och andra
faller ifrån. Därför omprövas politikens innehåll vart fjärde år, när det är val till
kommun, region och riksdag. Att svenska folket, eller invånarna i en kommun, skulle
vara bundna för evigt av ett ställningstagande de en gång för länge sedan gjort i en
folkomröstning, baserat på de villkor som rådde och den kunskap man hade då, är
ett helt orimligt krav.
I ett reportage i SVT säger Johan Bolinder (M), "jag har inte hört någon som har
velat ompröva högertrafiken eller kärnkraftsfrågan, så ur vårt perspektiv är det
självklart att vi håller fast vid den inställning som vi har sen tidigare."
Ett förbluffande och mycket anmärkningsvärt uttalande från Bolinder.
Resultatet i folkomröstningen om omläggning till högertrafik 1955 var att 83 %
röstade nej. Riksdagen beslutade 8 år senare, 1963, att genomföra det ändå.
När det gäller kärnkraftsomröstningen så arbetar exempelvis Bolinders eget parti,
Moderaterna, för en utbyggnad av ny kärnkraft, i strid med folkomröstningsresultatet
1980, som var att kärnkraften skulle avvecklas och inga nya reaktorer byggas.
Till och med den linje som M själva då företrädde, linje 1, hade följande text på sina
valsedlar, "För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara
energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i
drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall
förekomma." Att "ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma" är ju inte
precis den linje som M driver idag.
När det gäller kärnkraften kan vi konstatera att denna ännu inte är avvecklad trots att
Svenska folket röstade för detta 1980.

Centerpartiet
Boliners resonemang om att en folkomröstning ska respekteras, men inte andra blir
mycket inkonsekvent.
Centerpartiet i Skurup vill istället bygga ut den förnybara energin, vilket blir både
billigare och säkrare. Denna uppfattning bygger vi dock på sakargument och analys
av hur förutsättningarna ser ut idag, inte på blind lojalitet mot en uppfattning som
rådde för decennier sedan.
Centerpartiet i Skurup hoppas i första hand att kommunfullmäktige i Skurup ska
ställa sig positiva till att göra det möjligt att utreda havsbaserad vindkraft utanför
Skurups kust. Om det krävs kan vi mycket väl tänka oss en ny folkomröstning. Med
det vi vet idag om klimatkrisen och behovet av ny elproduktion i Skåne, så är vi
övertygade om att svaret skulle bli ett annat än 2002!

Jörgen Sjöslätt, gruppledare (C)

