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§ 159, Strategiskt förvärv av åkermark - hemställan från Skurups Jordbruks AB
Ja - avgöra idag. Nej - återremittera
Resultat
1
Nicklas Olsson (M)
2
Åsa Ekblad (M)
3
Johan Bolinder (M)
4
Björn Hortevall (M)
5
Bianka Mårtensson (M)
6
Martin Hansson (M)
7
Loubna Stensåker Göransson (M)
8
Sten Hamberg (M)
9
Pontus Axgart (M)
10
Kristina Andersson (M)
27
Sven Åke Strandberg (KV)
29
Kerstin Peterson Brodda (L)
31
Lars Nyström (SD)
32
Lars Dekan (SD)
33
Pernilla Lidfeldt (SD)
35
Jörgen Lidfeldt (SD)
36
Arne Nilsson (SD)
37
Ingvar Wennersten (SD)
38
Göran Lindahl (SD)
39
Monica Svensson (SD)
40
Magnus Book (SD)
41
Monica Larsson (SD)
208
Anders Kristiansen (SkuP)
221
Anders Bengtsson (L)
225
Ingrid Book (SD)
11
Jörgen Sjöslätt (C)
13
Solbritt Lundgren (C)
15
Magnus Alm (S)
16
Lena Axelsson (S)
17
Roland Hansson (S)
18
Jessica Möller (S)
19
Gertrud Ekman (S)
20
Göran Leander (S)
21
Anne-Lise Nielsen (S)
22
Conny Axtelius (S)
24
Margaretha Anderberg (S)
26
Babak Rahimi (V)
28
Göran Pettersson (MP)
206
Ingemar Johansson (C)
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Yvonne K Nilsson (S)
Pär Moberg (V)

Nej
Nej

§ 160, Svar på motion från Pär Moberg (V) om att vässa SYSAVS mål, minska
sopförbränningen
Ja - avslag motionen. Nej - enligt Pär Moberg
Resultat
1
Nicklas Olsson (M)
2
Åsa Ekblad (M)
3
Johan Bolinder (M)
4
Björn Hortevall (M)
5
Bianka Mårtensson (M)
6
Martin Hansson (M)
7
Loubna Stensåker Göransson (M)
8
Sten Hamberg (M)
9
Pontus Axgart (M)
10
Kristina Andersson (M)
11
Jörgen Sjöslätt (C)
12
Ann-Helen Nilsson (C)
13
Solbritt Lundgren (C)
15
Magnus Alm (S)
16
Lena Axelsson (S)
18
Jessica Möller (S)
19
Gertrud Ekman (S)
20
Göran Leander (S)
21
Anne-Lise Nielsen (S)
22
Conny Axtelius (S)
24
Margaretha Anderberg (S)
27
Sven Åke Strandberg (KV)
29
Kerstin Peterson Brodda (L)
31
Lars Nyström (SD)
32
Lars Dekan (SD)
33
Pernilla Lidfeldt (SD)
35
Jörgen Lidfeldt (SD)
36
Arne Nilsson (SD)
37
Ingvar Wennersten (SD)
38
Göran Lindahl (SD)
39
Monica Svensson (SD)
40
Magnus Book (SD)
41
Monica Larsson (SD)
208
Anders Kristiansen (SkuP)
210
Yvonne K Nilsson (S)
221
Anders Bengtsson (L)
225
Ingrid Book (SD)
26
Babak Rahimi (V)
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17

Göran Pettersson (MP)
Pär Moberg (V)
Roland Hansson (S)

Nej
Nej
Avstår

§ 161, Svar på motion från Pär Moberg (V) om att införa en kommunal koldioxidbudget
för Skurups kommun
Ja - avslag. Nej - bifall
Resultat
1
Nicklas Olsson (M)
2
Åsa Ekblad (M)
3
Johan Bolinder (M)
4
Björn Hortevall (M)
5
Bianka Mårtensson (M)
6
Martin Hansson (M)
7
Loubna Stensåker Göransson (M)
8
Sten Hamberg (M)
9
Pontus Axgart (M)
10
Kristina Andersson (M)
11
Jörgen Sjöslätt (C)
12
Ann-Helen Nilsson (C)
13
Solbritt Lundgren (C)
15
Magnus Alm (S)
16
Lena Axelsson (S)
17
Roland Hansson (S)
18
Jessica Möller (S)
19
Gertrud Ekman (S)
20
Göran Leander (S)
21
Anne-Lise Nielsen (S)
22
Conny Axtelius (S)
24
Margaretha Anderberg (S)
27
Sven Åke Strandberg (KV)
29
Kerstin Peterson Brodda (L)
31
Lars Nyström (SD)
32
Lars Dekan (SD)
33
Pernilla Lidfeldt (SD)
35
Jörgen Lidfeldt (SD)
36
Arne Nilsson (SD)
37
Ingvar Wennersten (SD)
38
Göran Lindahl (SD)
39
Monica Svensson (SD)
40
Magnus Book (SD)
41
Monica Larsson (SD)
208
Anders Kristiansen (SkuP)
210
Yvonne K Nilsson (S)
225
Ingrid Book (SD)
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Babak Rahimi (V)
Göran Pettersson (MP)
Pär Moberg (V)
Anders Bengtsson (L)

Nej
Nej
Nej
Avstår

§ 162, Svar på motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av förtroendevaldas
bisysslor
Ja - avslag. Nej - besvarad
Resultat
1
Nicklas Olsson (M)
2
Åsa Ekblad (M)
3
Johan Bolinder (M)
4
Björn Hortevall (M)
5
Bianka Mårtensson (M)
6
Martin Hansson (M)
7
Loubna Stensåker Göransson (M)
8
Sten Hamberg (M)
9
Pontus Axgart (M)
10
Kristina Andersson (M)
11
Jörgen Sjöslätt (C)
12
Ann-Helen Nilsson (C)
13
Solbritt Lundgren (C)
15
Magnus Alm (S)
16
Lena Axelsson (S)
17
Roland Hansson (S)
18
Jessica Möller (S)
19
Gertrud Ekman (S)
20
Göran Leander (S)
21
Anne-Lise Nielsen (S)
22
Conny Axtelius (S)
24
Margaretha Anderberg (S)
26
Babak Rahimi (V)
28
Göran Pettersson (MP)
29
Kerstin Peterson Brodda (L)
208
Anders Kristiansen (SkuP)
210
Yvonne K Nilsson (S)
216
Pär Moberg (V)
221
Anders Bengtsson (L)
27
Sven Åke Strandberg (KV)
31
Lars Nyström (SD)
32
Lars Dekan (SD)
33
Pernilla Lidfeldt (SD)
35
Jörgen Lidfeldt (SD)
36
Arne Nilsson (SD)
37
Ingvar Wennersten (SD)
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38
39
40
41
225

Göran Lindahl (SD)
Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Ingrid Book (SD)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§ 163, Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om gratis
mensskydd till barn- och ungdomar i Skurups grund- och gymnasieskolor
Ja - besvarad. Nej - avslag på motionen
Resultat
Frånvarande

11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
27
28
29
210
221
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31
32
33
35
36
37
38

41

Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Margaretha Anderberg (S)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Yvonne K Nilsson (S)
Anders Bengtsson (L)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
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Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Anders Kristiansen (SkuP)
Ingrid Book (SD)
Babak Rahimi (V)
Pär Moberg (V)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår

Assently: 11b172b05204f9616642ddd298d582aace6c2280c2ed03fc18299c1ea956122342b044f78075a2d975eed53d4013ffe8d284c63b85b9a59fb63afae2f52a0731

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

1 (31)

Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-09-27

KS 2021.21

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2021-09-27, kl. 17.00–21.00

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande, ej § 159
Sten Hamberg (M), vice ordförande, ordförande § 159
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), justerare
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Sven Strandberg (KV)
Babak Rahimi (V)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Göran Pettersson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M), justerare
Kristina Andersson (M)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD), § 157-167
Monica Svensson (SD), § 157-167
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Ingemar Johansson (C), § 159
Anders Kristiansen (SkuP)
Margareta Anderberg (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Pär Moberg (V)
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Anders Bengtsson (L)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD), § 152-156
Barbara Demorit (SD), § 152-156
Närvarande ersättare

Lis-Lott Hortevall (M)
Andreas Oskarsson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Ingemar Johansson (C), § 152-158, 160-167
Bengt Nilsson (S)
Maria Wahrton Stjärnskog (S)
Inger Ekelund (L)
Roswitha Wennersten (SD), § 157-167
Barbara Demorit (SD), § 157-167

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 152–167

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-09-27

KS 2021.21

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KF § 152

Val av justerare

4

KF § 153

Godkännande av föredragningslista

5

KF § 154

Presentation av e-tjänster för förtroendevalda

6

KF § 155

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige 2021

7

KF § 156

Ärendeinformation från revisorerna till kommunfullmäktige 2021

8

KF § 157

Investeringmedel för VA-sanering Södergatan-Svaneholmsvägen

9

KF § 158

Avskrivning av ärende om bemyndigande till Skurups Kommunhus AB återremitterat ärende

11

KF § 159

Strategiskt förvärv av åkermark - hemställan från Skurups Jordbruks AB

12

KF § 160

Svar på motion från Pär Moberg (V) om att vässa SYSAVS mål, minska
sopförbränningen

14

KF § 161

Svar på motion från Pär Moberg (V) om att införa en kommunal koldioxidbudget
för Skurups kommun
17

KF § 162

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av förtroendevaldas
bisysslor

21

KF § 163

Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om gratis
mensskydd till barn- och ungdomar i Skurups grund- och gymnasieskolor
25

KF § 164

Avsägelse från Linnea Brolin (C) som ledamot i samhällsbyggnadsberedningen
samt fyllnadsval
28

KF § 165

Avsägelse Marcus Gustafsson (V) som ersättare i kommunfullmäktige

29

KF § 166

Anmälan av motioner och interpellationer

30

KF § 167

Nya motioner, interpellationer och frågor

31
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Pontus Axgart (M) och Lena Axelsson (S) utses till justerare.
Lars Dekan (SD) utses till ersättare.
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.
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Presentation av e-tjänster för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreterare Annika Jansson presenterar nya e-tjänster för
förtroendevalda. Det går nu att via kommunens hemsida använda e-tjänster
för avsägelse, fråga, interpellation och motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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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, ordförande Johan Bolinder (M)
- Tidplan och budget hålls beträffande byggnation av Rydsgårds skola
- Anbud har inkommit gällande om- och tillbyggnad av Östergårdsskolan
- Tillsammans med lokalpolis har det genomförts en digital
medborgardialog i trygghetsfrågor
- Stor efterfrågan på bostäder, av 22 tomter på Västeräng har 17 redan
tingats
- Norrlandia har påbörjat byggnation av förskola
- Byggmax har påbörjat byggnation
Samhällsbyggnadsberedningen, ordförande Nicklas Olsson (M)
- Detaljplaner för antagande till kommunfullmäktige gällande dels
hyreslägenheter i centrala Rydsgård och dels Östra industriområdet/Postpac
- Genomgång av projektet Västergård
Kommunutvecklingsberedningen
Ordföranden Jörgen Sjöslätt (C) meddelar att beredningen inte haft något
sammanträde sedan senaste mötet med kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ärendeinformation från revisorerna till
kommunfullmäktige 2021
Ärendenummer KS 2021.142
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om följande:
- Genomförd granskning av fastighetsförsäljningen i Skurupshem AB
- Kommande granskning av styrning och uppföljning av insatser för barn
och unga inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
Beslutsunderlag
Granskning av styrning och uppföljning av insatser för barn och unga inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg
Granskning fastighetsförsäljning Skurupshem
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Investeringmedel för VA-sanering SödergatanSvaneholmsvägen
Ärendenummer KS 2021.790
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare 9 500 000 kr till
investeringsplanen för infrastruktur och 11 600 000 kr till
investeringsplanen för VA-kollektivet för VA-saneringsprojektet
Södergatan – Svaneholmsvägen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen VA-plan ska VA-sanering ske för den norrgående sträckan
av Södergatan från järnvägsstationen, upp till korsningen Västra
Spetsgatan/Svaneholmsvägen, se bifogad karta.
I investeringsplanen är projektet uppdelat på fyra delprojekt, Södergatan II,
ombyggnad korsning Fabriksgatan/Södergatan, Svaneholmsvägen II och
Svaneholmsvägen III. För att projektet ska bedrivas så kostnadseffektivt
som möjligt med en entreprenör längs med hela sträckan och hålla den
angivna tidsplanen föreslår Serviceförvaltningen att de fyra delprojekten
slås ihop till ett projekt ”VA-sanering Södergatan – Svaneholmsvägen”.
Enligt nuvarande investeringsplan är budgeten för de fyra delprojekten
38 940 000 kronor, varav 26 440 000 kr ligger på VA-kollektivet och
12 500 000 kr på skattekollektivet. Enligt genomförd kostnadsberäkning blir
utbyggnadskostnaden 54,1 mkr, varav 34,3 mkr är beräknat att belasta VAkollektivet och 19,8 mkr skattekollektivet. Kostnadsberäkningen är enbart
en uppskattning och för att kunna genomföra projektet äskar
Serviceförvaltningen 60 mkr. Av dessa 60 mkr ska 38 mkr ligga på VAkollektivet och resterande 22 mkr på skattekollektivet.
Vid kommunfullmäktiges behandling har ärendet kompletterats med
kostnadsberäkning gällande effekterna på driftbudget 2023 och effekterna
på VA-taxan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04.
Karta över aktuell sträckning.
Kostnadsbedömning av projekt.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 § 203:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå ytterligare 9 500
000 kr till investeringsplanen för infrastruktur och 11 600 000 kr till
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investeringsplanen för VA-kollektivet för VA-saneringsprojektet
Södergatan – Svaneholmsvägen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ärendet ska kompletteras med en
kostnadsberäkning gällande effekterna på driftbudget 2023 och effekterna
på VA-taxan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Jörgen Sjöslätt (C), Anders Bengtsson (L) och Nicklas
Olsson (M) 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 tillväxt och utveckling.
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Avskrivning av ärende om bemyndigande till Skurups
Kommunhus AB - återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2019.1238
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande kan konstatera att revisionen lämnat yttrande
i linje med kommunstyrelsens ordförandes ursprungsförslag, men att det
saknas politisk majoritet för att genomföra nödvändig förändring för att
Skurups Kommunhus AB ska kunna fullgöra ett sådant uppdrag.
Bakgrund

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att ge bemyndigande till
Skurups Kommunhus AB enligt följande:
·
·
·

Beslut om inrättande av helägda dotterbolag inom
kommunkoncernen beslutas av Skurups Kommunhus AB.
Alla avtal mellan kommunstyrelsen och koncernbolagen ska
tillstyrkas av Skurups Kommunhus AB
Tvister som ej direkt kan lösas mellan parter inom helägda
koncernbolag, samt mellan koncernbolag och kommunstyrelsen ska
hänföras till Skurups Kommunhus AB för direktiv.

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare utredning,
konsekvensanalys och förtydligande.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2021-08-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 §202:
Kommunfullmäktige föreslås avskriva ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Strategiskt förvärv av åkermark - hemställan från
Skurups Jordbruks AB
Ärendenummer KS 2021.620
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att förhandla fram köpekontrakt
som behandlas av kommunfullmäktige.
Jäv
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av ärendet. Kommunfullmäktiges 1 vice
ordförande Sten Hamberg (M) träder in som ordförande.
Sammanfattning av ärendet
Skurups jordbruk AB har inkommit med en skrivelse till
kommunfullmäktige om att besluta om en investeringsram för inköp av
åkermark under innevarande år, 2021. Skurups jordbruk har blivit kontaktad
av en fastighetsägare i direkt anslutning till mark som Skurups kommun
äger idag och Skurups jordbruk AB brukar på arrende.
Styrelsen i Skurups jordbruk AB har behandlat frågan och är eniga i
Skurups kommuns strategiska vinning av ett markförvärv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25.
Bilaga 1. Värderingsutlåtande.
Bilaga 2. Förteckning över kommunens markinnehav.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 §204:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner markförvärvet del av Skurup HassleBösarp 15:3 m fl till en köpeskilling som högst motsvarar genomförd
värdering, det vill säga 6 100 000 kronor (390 000 kronor per hektar).
Investeringsramen utökas med motsvarande belopp.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) och Björn Hortevall (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att om köpeskillingen överstiger värderingen så ska ärendet tillbaka
till kommunfullmäktige för ställningstagande.
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Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Babak Rahimi (V) att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att förhandla fram
köpekontrakt som behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Som en minoritetsåterremiss har
kommunfullmäktige således beslutat att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
Skurups Jordbruks AB
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Svar på motion från Pär Moberg (V) om att vässa
SYSAVS mål, minska sopförbränningen
Ärendenummer KS 2021.224
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna från vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Per Moberg (V) har inkommit med en motion som sammanställs i tre olika
yrkanden:
1. Att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att
effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.
2. Att ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att
inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.
3. Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att
både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar,
och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst
halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.
Motionens tre yrkanden regleras genom kommunfullmäktige antagna
Avfallsföreskrift, de antagna tjänsterna i Avfallstaxan och
ägarkommunernas gemensamma Konsortialavtal.
Angående yrkande 1: Regeringen har beslutat att fastighetsnära insamling
(FNI) av Förpacknings & Tidnings-insamlingens (FTI´s)
producentansvarsmaterial ska bli obligatoriskt i landets kommuner och
införas med början 2023-01-01. De som ansöker och får det
tillståndspliktiga insamlingsansvar som krävs för FNI, ska samverka med
kommunerna om etablering, insamling och hantering om detsamma.
Angående yrkande 2-3: SYSAV AB styrs utifrån dess ägardirektiv och
genom kommunernas gemensamma konsortialavtal. Skurups kommun äger
1,42% av SYSAV och har genom ägarombudet möjlighet att framföra av
kommunfullmäktige beslutade direktiv på den årliga stämman.
SYSAV-kommunerna har för övrigt samverkat kring vår nya gemensamma
Kretsloppsplan som började gälla 2021-01-01 och antogs av Skurups
kommunfullmäktige 2020-12-14, § 204. Planen antogs även av SYSAVs
styrelse och kommunfullmäktige i nio andra SYSAV-kommuner under
senare delen av 2020. I denna framgår bland annat våra mål om att minska
de mängder som går till deponi, energiåtervinning och att underlätta
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återanvändning och förebygga avfall. Målsättningen får på sikt en indirekt
påverkan till förmån för motionens att-sats 2 och 3.
Särskilt yttrande på motionen har infodrats från SYSAV.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-02.
Motion daterad 2021-02-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 §205:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar att den 1:a att-satsen ska anses besvarad och att 2:a
och 3:e att-satserna bifalles.
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Anders Kristiansen (SkuP) och
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att motionen avslås (kommunstyrelsens
huvudförslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås), kommunstyrelsens alternativförslag (motionen bifalles)
och Pär Mobergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens
huvudförslag utgör huvudförslag i omröstningen. För att utse motförslag
ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens alternativförslag och
Pär Mobergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige utser Pär
Mobergs (V) yrkande till motförslag.
Följande propositionsordning godkänns i omröstningen:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till Pär Mobergs (V) yrkande
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Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
37 ja-röster och 3 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Miljöstrategiska enheten.
Pär Moberg (V).
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Svar på motion från Pär Moberg (V) om att införa en
kommunal koldioxidbudget för Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.284
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna från vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Pär Moberg (V) har inkommit med motion om att införa en kommunal
koldioxidbudget för Skurups kommun.
Det globala klimatavtalet från år 2015 i Paris har satt målet om att hålla den
globala uppvärmningen långt under två grader och sträva efter att begränsa
den till 1,5 grader.
Förenta nationernas internationella klimatpanel, IPCC, har beräknat att de
globala utsläppen av koldioxid nå netto-noll omkring år 2050 för att hålla
uppvärmningen under 1,5 grader.
År 2019 var de globala utsläppen av växthusgaser cirka 59 miljarder ton
koldioxidekvivalenter (inklusive markanvändningseffekter, LULUCF)
vilket innebär en ökning med ungefär två procent jämfört med föregående
år.
Forskare globalt (Global Monitoring Laboratory) mäter halterna av
koldioxid i atmosfären vilket tyvärr ökar. I maj uppmättes 419 miljondelar
(ppm). De ökade utsläppen av koldioxid har lett till att koncentrationen i
atmosfären ökat från 280 ppm sedan industrialiseringen. Den maximalt
acceptabla koldioxidkoncentrationen uppskattas till 470–510 ppm, vilket
motsvarar ca 1,5–2 graders temperaturökning. Om inget görs kan detta nås
på 35–50 år.
För att begränsa temperaturhöjningen behöver utsläppen av koldioxid
minska med cirka 20 miljarder ton till 2030 vilket skulle innebära en
minskningstakt på cirka åtta procent per år globalt. När man i grafer
visualiserar hur stor minskning som bör göras ser grafen ut som en
rutschkana, en brant minskning krävs för att begränsa klimatförändringar
och undvika tröskeleffekter.
Nationella målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären.
För att skapa och formulera en koldioxidbudget för den egna kommunen
finns lite olika metoder. Vilka utsläppen är behöver definieras och mätas för
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att känna till utgångsläge, och där finns två sätt att mäta utsläppen,
territoriellt och konsumtionsbaserat.
Vid beräkning av territoriella utsläpp räknar man i vilket område utsläppet
sker fysiskt. För Skurups kommun innefattar det bland annat våra
transporters utsläpp, jordbrukets utsläpp, industrin, fastigheterna och
avfallshanteringen. Vid beräkning av konsumtionsbaserade utsläpp utgår
man istället från var den person eller organisation verkar som indirekt
orsakar utsläppet. I de konsumtionsbaserade utsläppen ingår de utsläpp som
uppstår när en vara produceras i ett annat land och sedan konsumeras i
Sverige exempelvis boende, livsmedel, tjänster och offentlig konsumtion
från den offentliga sektorn.
Borås stad har valt att inkludera konsumtionsbaserade utsläpp i sin
koldioxidbudget, medan Järfälla kommun, Håbo kommun och Borlänge
kommun och flera andra kommuner har valt att avgränsa sig till territoriella
utsläpp. Järfälla kommun inkluderar inte heller indirekta utsläpp från jordoch skogsbruk.
En kommunorganisation har direkt inflytande över en liten del av utsläppen
i sin kommun därav behöver arbetssätt, processer och modeller
för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det
offentliga utvecklas och stärkas. Kommunerna uttrycker detta i sina
dokument.
Kommunerna har arbetat fram olika metoder för att nå koldioxidbudgetens
målsättning. Flera av kommunerna väljer att låta koldioxidbudgeten vara ett
underlag till en energi- och klimatstrategi. Inom dessa har sedan aktiviteter
och åtgärder identifierats inom olika sektorer. Borås kommun har valt att
tillsätta en organisation bestående av klimatkommitté (bestående av fem
tjänstepersoner) och klimatråd (politiker). Helsingborgs stad arbetar med
klimatavtal mellan kommunen, företag och föreningar istället för en CO2budget, i syfte att minska klimatpåverkan. Fem tjänstepersoner på 20–50
procent arrangerar träffar, workshops och seminarier.
Skurups kommun har arbetat fram en klimatstrategi och energiplan i
vilket utsläppsmål har satts upp. Vi känner till att sektorerna med störst
utsläpp i Skurups kommun är transporter och jordbrukssektorn. Underlaget
för statistiken bygger på ett produktionsperspektiv där utsläppen kopplat till
konsumtion inte är inkluderat med anledning av att statistik saknas på
kommunnivå. Detta blir möjligt att inkludera vid revision av klimatstrategin
och energiplanen och därmed utveckla strategin i syfte att minska utsläppen
i kommunen.
Skurups kommun har även påbörjat framtagande av ett nytt
miljömålsprogram för kommunen och i den ingår miljömålet Begränsad
klimatpåverkan.
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Ett annat verktyg som finns i kommunen är energi- och klimatrådgivningen
som kommunen har på 50 procent och som ger oberoende och kostnadsfri
rådgivning till invånarna, föreningar och företag.
Framtagande av en koldioxidbudget kan behöva göras med hjälp av extern
tjänst och uppskattade kostnader för detta är 50 000 kr. Kostanden kan
också bli upp till 100 000 kr, inklusive rapport och visualisering av
koldioxidbudget i ett digitalt verktyg. För ett digitalt verktyg tillkommer
även licenskostnader. Utöver dessa tillkommer arbetstid för ansvarig
tjänsteperson på uppskattningsvis 50 timmar för möten, undersökning och
framtagande av dokument tillsammans med konsult. Ytterligare möten och
arbetstid skulle tillkomma för förankringsarbete inom kommunen med
arbetsgrupp eller ett så kallat klimatsekretariat. Ett framtagande av
koldioxidbudget kan även påverka farten för framtagandet av nya miljömål
samt verkställande av klimatstrategi och energiplan.
Med hänvisning till tjänsteskrivelsen föreslår kommunstyrelsens presidium
att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium daterad 2021-08-17.
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-08.
Motion daterad 2021-03-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 §206:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar bifall till motionen (kommunstyrelsens
alternativförslag).
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD) och Anders Kristiansen (SkuP)
yrkar att motionen avslås (kommunstyrelsens huvudförslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och alternativförslag (motionen bifalles) och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
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Ja-röst för att avslå motionen
Nej-röst för att bifalla motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
37 ja-röster och 3 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Miljöstrategiska enheten.
Lena Johansson, chef miljöstrategiska enheten.
Terez Palffy, miljöhandläggare.
Pär Moberg (V).
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om redovisning
av förtroendevaldas bisysslor
Ärendenummer KS 2020.1427
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Av tjänsteskrivelse i ärendet framgår följande:
Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”Att de förtroendevalda i kommunen till kommunkansliet anmäler sin
anställning och eventuella bisysslor som inte är direkt kopplade politiska
uppdrag i kommunen.
Att dessa förteckningar förvaras lättillgängliga för allmänheten på
kommunkansliet.”
Allmänt
Kommunens verksamheter vilar på en demokratisk grund som kännetecknas
av rättssäkerhet, opartisk ärendehantering och myndighetsutövning, samt
korrekta och transparenta beslutsprocesser. Den enskildes förtroende för
kommunens förvaltning, bolag och beslutsorgan är av stor vikt och kräver
att kommunkoncernens medarbetare inte låter sig påverkas av
ovidkommande önskemål eller privata intressen i arbetet, samt att
förtroendevalda (politiker) inte är med och fattar beslut i ärenden som de har
privata intressen i eller kopplingar till som gör dem jäviga.
Jävsbestämmelser för kommunal verksamhet regleras av kommunallagen.
Bisysslor för kommunens anställda regleras dels avtalsmässigt genom bland
annat Allmänna Bestämmelser (AB) och dels i lagen om offentlig
anställning (1994:260), LOA. Kommunens förtroendevalda omfattas inte av
dessa bestämmelser. Den absoluta majoriteten av kommunens
förtroendevalda är så kallade fritidspolitiker och har sin huvudsakliga
försörjning från annat håll, genom arbete, näringsverksamhet, pension etc.
Det får således anses felaktigt, såsom motionären gör, att benämna denna
huvudsakliga inkomstkälla som en bisyssla.
Förtroendevaldas engagemang i andra intressen får därför istället bedömas
utifrån kommunallagens jävsbestämmelser. Med jäv avses situationer då
anställd eller förtroendevald har en sådan relation till ett ärende eller part i
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ärendet att det äventyrar dennes opartiskhet vid handläggning eller
beslutsfattande.
I det följande ges en beskrivning av de jävsbestämmelser som gäller i
kommunal verksamhet:
Jäv för kommunens medarbetare, revisorer och förtroendevalda i
nämnd/ks/beredning
Enligt 6 kap. 28 § KL är kommunens medarbetare, revisorer samt
förtroendevalda i nämnd, kommunstyrelsen och beredning
jäviga om följande jävsgrunder föreligger:
 Sakägarjäv - Saken angår den anställde/förtroendevalda själv, det vill
säga hon eller han intar ställning som part eller har sådant intresse som
grundar besvärsrätt.
 Intressejäv - Ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller
skada för den anställde/förtroendevalda själv.
 Släktskapsjäv - Saken angår den anställdes/förtroendevaldas make,
sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående, alternativt om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående.
 Ställföreträdarjäv - Anställd/förtroendevald eller någon närstående är
ställföreträdare för den part som saken angår eller för någon som kan vänta
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.
 Tillsynsjäv - Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som
anställd/förtroendevald själv är knuten till.
 Ombuds- och biträdesjäv - Anställd/förtroendevald har fört talan som
ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.
 Delikatessjäv - Det finns annan särskild omständighet som kan rubba
förtroendet för den anställdes/förtroendevaldas opartiskhet i ärendet.
Delikatessjävet fungerar som en så kallad generalklausul i kommunallagens
jävsbestämmelser. Avsikten med denna är att fånga upp alla de fall då jäv
kan uppstå, men som inte omfattas av de andra jävsgrunderna. Delikatessjäv
avser situationer då anställd/förtroendevald står i ett markant
beroendeförhållande till den som saken angår. Det kan exempelvis vara när
anställd/förtroendevald är:
 nära vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet
 ekonomiskt beroende av en part eller intressent i ärendet
 i anställningsförhållande till en part eller intressent i ärendet
Medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd som är jäviga i ett
ärende får inte delta i eller ens närvara vid handläggningen av ärendet (6
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kap. 30 § KL). Men om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar
betydelse, ska det bortses från jäv (6 kap. 29 § KL).
Om anställd eller förtroendevald handlägger ett ärende i nämnd som gäller
en fråga kopplad till ett kommunalt aktiebolag eller en stiftelse där
kommunen äger minst hälften av aktierna i aktiebolaget eller utser minst
hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen, ska anställd/förtroendevald inte
anses vara jävig enbart av att vara ställföreträdare för bolaget/stiftelsen eller
av att på annat sätt vara knuten dit. Detta undantag gäller dock inte då
nämnden handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild,
såsom när kommunalt aktiebolag ansöker om bygglov i nämnd. (6 kap. 31 §
KL)
Anställd och förtroendevald som handlägger ett ärende i en nämnd ska inte
anses vara jävig enbart på grund av att hon eller han tidigare har deltagit i
handläggningen av ärendet hos en annan nämnd (6 kap. 31 § KL).
Jävsgrunder i kommunfullmäktige
För ledamöter i kommunfullmäktige gäller 5 kap. 47 § KL om att:
En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör
ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller
någon annan närstående.
Att en ledamot är personligen berörd innebär att ärendet i fråga ska beröra
ledamoten eller någon närstående som individ snarare än som del av ett
kollektiv. Utöver denna generella jävsgrund för fullmäktigeledamöter finns
även särskilda jävsbestämmelser i 5 kap. 48-49 §§ KL angående den som är
redovisningsskyldig till kommunen.
Försiktighetsprincipen
I gränsfall då det är svårt att bedöma huruvida någon är jävig eller inte, är
riktlinjen att medarbetare och förtroendevalda ska utgå ifrån en
försiktighetsprincip. Detta innebär att i gråzoner där det är oklart om laglig
jävsgrund föreligger, men det av någon anledning ”känns felaktigt” att delta
i handläggning eller beslutsfattande i ärendet, då bör man avstå från att delta
för att inte riskera att skapa misstankar om jäv, som kan leda till
förtroendeskada eller att beslut överklagas och eventuellt ogiltigförklaras.
Konsekvenser av att beslut fattas under jäviga förutsättningar
Om medarbetare eller förtroendevald deltar i handläggning eller beslutande
av ärenden trots att de är jäviga kan det bland annat orsaka försening av
ärendet eftersom beslutet kan överklagas och eventuellt ogiltigförklaras på
grund av jävet. Men den kanske allvarligaste potentiella konsekvensen av
jäviga beslut är att allmänhetens förtroende för kommunens verksamhet och
opartiskhet kan ta skada.
Intyg för ersättning för förlorad arbetsinkomst
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Om en förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs att
ett särskilt intyg inlämnas där bland annat arbetsgivare och lön ska framgå.
Dessa intyg utgör offentliga allmänna handlingar och kan därför till viss del
tjäna det syfte som motionären önskar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-10.
Motion, Lars Nyström (SD).
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 §207:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-05-18, § 26:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-12-03 § 69: Kanslichef
Christian Björkqvist ges i uppdrag att återkomma med tjänsteskrivelse i
ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag (motionen avslås) och Lars Nyströms (SD) yrkande (motionen anses
besvarad) och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avslå motionen
Nej-röst för att anse motionen besvarad
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
29 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
motionen.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om gratis mensskydd till barn- och
ungdomar i Skurups grund- och gymnasieskolor
Ärendenummer KS 2021.283
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna från vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag
(återremiss).
Ledamöterna från centerpartiet, socialdemokraterna och kommunens väl
reserverar sig till förmån för eget förslag (motionen anses besvarad).
Sammanfattning av ärendet
En motion om gratis mensskydd till barn- och ungdomar i Skurups grundoch gymnasieskolor har lämnats av Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V). Motionärerna yrkar på att:
- skol- och utbildningsförvaltningen inför kostnadsfria mensskydd till elever
i Skurups grundskolor.
- skol - och utbildningsförvaltningen inför kostnadsfria mensskydd till
elever på Nils Holgerssongymnasiet.
- elever i grund- och gymnasieskola får information om att mensskydd är
kostnadsfritt och var de kan hämtas ut.
Motionärerna skriver att menstruation för många än idag är ett tabubelagt
ämne och att genom att införa kostnadsfria mensskydd i skolan kan även
öppna upp för samtal om andra viktiga frågor så som PMS, endometrios och
sexuell hälsa samt ta bort stigmat kring menstruation. De menar även att
mensskydd är en kostnadsfråga och att erbjuda gratis mensskydd bidrar till
en mer jämlik tillvaro för barn och ungdomar i Skurups kommun.
Skol- och utbildningsförvaltningen menar att elever har möjlighet att få
tillgång till mensskydd under skoltid på såväl grundskolor som gymnasium.
Skol- och utbildningsförvaltningen kan inte se att motionens innehåll faller
inom ramen för skolans ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03.
Motion, daterad 2021-03-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31 §208
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Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2021-05-19, § 10: Skol- och
utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.
Alternativförslag: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Book (SD), Loubna Stensåker Göransson (M) och Åsa Ekblad (M)
yrkar att motionen avslås (skol- och utbildningsberedningens huvudförslag).
Solbritt Lundgren (C), Lena Axelsson (S) och Sven Åke Strandberg (KV)
yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen
(skol- och utbildningsberedningens alternativförslag).
Babak Rahimi (V) yrkar att motionen återremitteras för hörande av
barn/ungdomar innan beslut fattas.
Magnus Book (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på om motionen ska avslås eller
anses besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för att avslå motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
17 ja-röster och 22 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
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Beslutet skickas till
Babak Rahimi (V)
Kristina Wieslander (V)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
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Avsägelse från Linnea Brolin (C) som ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen samt fyllnadsval
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Linnea Brolin (C) entledigas från uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen.
Farid Sivand (C), Abbekås, utses till ny ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Linnea Brolin (C) gällande uppdraget som
ledamot i samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att Farid Sivand (C) utses till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om Linnea Brolin ska entledigas
från uppdraget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Farid Sivand (C) ska utses
till ny ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse Marcus Gustafsson (V) som ersättare i
kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Marcus Gustafsson (V) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Protokollet inges till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Marcus Gustafsson (V) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om entledigande ska ske och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Anmälan av motioner och interpellationer
Ärendenummer KS 2021.143
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Efter samråd med presidieberedningen har kommunfullmäktiges ordförande
beslutat om följande remitteringar:
E-förslag om fastighetsnära avfallsinsamling, fyrfackssystem, remitteras till
kommunstyrelsen.
E-förslag om minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och
klimatet, remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Motion från Babak Rahimi (V) om "Effektiviseringar eller besparingar?
Dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven",
remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning, 2021-09-14, § 43
KS 2021.808 E-förslag om fastighetsnära avfallsinsamling, fyrfackssytem resultat
KS 2021.800 E-förslag om minskad servering av kött – bra för djuren,
barnen och klimatet - resultat
KS 2021.1183 Motion från Babak Rahimi (V) om Effektiviseringar eller
besparingar? Dags för en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Assently: 11b172b05204f9616642ddd298d582aace6c2280c2ed03fc18299c1ea956122342b044f78075a2d975eed53d4013ffe8d284c63b85b9a59fb63afae2f52a0731

Dokumenttyp

Protokoll

KF § 167

Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

31 (31)

Nya motioner, interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna anmäls och överlämnas till kommunfullmäktiges
presidieberedning.
Kommunfullmäktige godkänner att Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen Lidfeldt
(SD) och Monica Svensson (SD) ej längre står bakom motion om policy
gällande religiösa aktiviteter under betald arbetstid för anställda i Skurups
kommun (KS 2019.1611).
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande inkomna motioner:
- Motion från Anders Bengtsson (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) om
inrättande av företagsservice.
- Motion från Lars Nyström (SD) om informationsinsats till elever i Skurups
kommun om kommunismens brott mot mänskligheten.
Föreligger vidare anhållan från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen Lidfeldt (SD)
och Monica Svensson (SD) att ej längre stå bakom motion om policy
gällande religiösa aktiviteter under betald arbetstid för anställda i Skurups
kommun (KS 2019.1611).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionerna kan anses anmälda och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på anhållan om att ej längre stå bakom
motion och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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