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KS 2021.29

Kommunutvecklingsberedningens protokoll
Plats och tid

Sammanträdesrum Nils/Holger, kommunhuset, 2021-10-19, kl. 18.00–
19.20

Beslutande

Jörgen Sjöslätt (C), ordförande
Anders Kristiansen (SkuP), 1:e vice ordförande
Tommy Elofsson (M)
Ingrid Book (SD)
Göran Leander (S)
Eva Roslund (S), justerare
Lisen Hendeberg (V)
Magnus Book (SD)
Conny Axtelius (S)

Närvarande ersättare

Håkan Hansson (M)
Anders Turesson (S)

Övriga närvarande

Matilda Ramsten, nämndsekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Magdalena Hellström, Enhetschef för information och kommunikation
Martin Kalén, Fritidsstrateg
Sahand Kousha, näringslivsstrateg
Maria Christensen, bibliotekschef
Natasha Regnell, arbetsmarknadssamordnare

Justerade paragrafer

§ 28–34

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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KUB § 28 Godkännande av föredragningslistan
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Föredragningslistan godkänns.
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KUB § 29 Information om biblioteket
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekschef Maria Christensen informerar om bibliotekets verksamhet
under och efter pandemin.
Bibliotekens påsar under pandemin:
•Pysselpåsar till våra fredagsmys för de små/för barnfamiljerna.
•Bokpåsar ”take away” till alla som inte kunde, inte ville eller inte fick gå
till biblioteken
.•Lovpåsar till äldre barn med pyssel och bok.
•Bokpåsar till personalen som delvis och tidvis arbetade hemifrån.
•Återvinningspåsar med allt som vi städat ut och tagit bort.
Omställning till mer digitalt
Synligt utåt:
•Ny YouTube-kanal
•Satsning på Facebook och Instagram
•Erbjuder två strömningstjänster inom film (Viddla och Cineasterna)
•E-böcker och strömmande ljudböcker
Internt:
•Digiteket (genom regeringens satsning på Digitalt först) och interna
utbildningar
•Teams vid möten
Biblioteken hade helt stängt 2020-10-28--2021-01-24.
Vad händer i framtiden:
•Skurups bibliotek - Kvar på Svantorget, meröppet?
•Rydsgårds filialbibliotek flyttar till Rydsgårdsskolan
•Bokstart med BHV
•Fortsatt blandning digitala och arrangemang på plats.
•Vuxenarrangemang med stöd av Statens kulturråd
•Budget?
•E-medier?
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•Biblioteksplan 2022?
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KUB § 30 Revidering av föreningsstöd - återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2016.183
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till Föreningsstöd.
Föreningsstödet träder i kraft 2022-07-01.
Utvärdering av Föreningsstödet ska ske efter ett år.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige antar Föreningsstöd i enlighet med förslag från M,
SkuP och SD.
Föreningsstödet träder i kraft 2022-07-01 förutom stödet till byalag som
gäller från 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen fördelar olika ekonomiska bidrag till kommunens
föreningar, förutom kontantstöd ges även stöd i form av subventioner av
lokalhyror, service i form av exempelvis råd vid föreningsbildande,
utbildning och nätverksbyggande.
För att främja ett brett fritidsutbud som tilltalar olika grupper och olika
behov kompletteras föreningarnas verksamhet med annan verksamhet som
också finansieras av kommunen. Exempel på detta är olika öppna
verksamheter, fritidsgårdar, kulturskola, biblioteken och kommunens
Biorama.
Föreningsstödet har inte varit föremål för någon övergripande revidering de
senaste fem åren och några av stöden/bidragen har inte reviderats på över 20
år. Samhället förändras vilket påverkar medborgarnas sätt att organisera sig
och sin verksamhet. Det har därför varit viktigt att göra denna revidering av
kommunens samtliga föreningsstöd. Syftet med förändringen är att få till en
modell som främjar en önskvärd utveckling av föreningsverksamheten och
som främjar en större rättvisa mellan olika föreningar. Föreningslivet har
generellt sett i Sverige allt svårare att nå åldersgruppen 13-20 år, medan det
i stor utsträckning når barn i åldern 7-10 år. Denna utveckling ser vi även i
Skurups kommun vilket gör att vi vill uppmuntra föreningar att arbeta med
att försöka behålla eller rekrytera målgruppen 13-20 år lite extra. Detta görs
i form av att de föreningar som bedriver aktiviteter för denna målgrupp
premieras lite extra i det lokala aktivitetsstödet.
Den stora förändringen med förslaget är att alla föreningar behandlas på
liknande sätt, oavsett om det är en kultur-, pensionärs- eller idrottsförening,
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uppfyller föreningen de krav som ställs så görs ingen skillnad på
föreningarna. Detta innebär konkret att exempelvis pensionärs- och
kulturföreningar kan söka det lokala aktivitetsstödet, likt idrottsföreningar
och scoutföreningar, för sina aktiviteter som föreningen genomför. Detta
görs via ett digitalt närvarosystem som kommunen tillhandahåller där
föreningarna vid varje aktivitet ska föra digitalt närvarokort.
Närvarosystemet kräver att föreningen ska uppge fullständigt
personnummer på de aktiva som deltar i föreningens aktivitet, detta för att
säkerställa korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade
aktiviteter. I nuvarande bestämmelser söker pensionärsföreningarna stödet
till sociala föreningar (detta stöd tas bort i förslaget) där stödet fördelas
utifrån antalet medlemmar som föreningen har.
I förslaget ska föreningarna, likt tidigare, skicka in sina årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse) till kommunen. Det som tillkommer i det nya förslaget
är att föreningar med ungdomsverksamhet även ska skicka in ett socialt
bokslut. Där kommer föreningarna att få svara på ett antal frågor via en
enklare blankett om:
Värdegrund – Hur föreningen arbetat med föreningens värdegrund under
året?
Lika rättigheter och möjligheter – Hur föreningen arbetat med
barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet, delaktighet och inflytande
Trygga/säkra verksamhetsmiljöer – Hur föreningen arbetat i dessa frågor
Drogförebyggande arbete – Hur föreningen bedrivit drogförebyggande
arbete under året.
Ledarförsörjning – Hur föreningen arbetat med ledarrekrytering, bibehålla
ledare och utveckla ledare.
Bredden och aktivitetsgraden hos kommunens ideella föreningar framgår
årligen av förvaltningens statistik. Men de viktigaste värdena som skapas i
föreningslivet är osynliga och kan därmed inte mätas i pengar. Med ett
socialt bokslut vill vi ge föreningarna ett verktyg för att synliggöra de
sociala värden som uppstår i verksamheterna. Vi hoppas att detta bidrar till
att föreningarna utvecklar sina verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 173, att återremittera ärendet
till kommunutvecklingsberedningen för ett mer genomarbetat
alternativförslag. Serviceförvaltningen har på
kommunutvecklingsberedningens uppdrag tagit fram en tjänsteskrivelse i
vilken konsekvenser av alternativförslag framgår.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-05.
Alternativförslag - Riktlinjer för kommunalt föreningsstöd - Skurups
kommun SkuP, M, SD).
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-11.
Riktlinjer för kommunalt föreningsstöd.
Bilaga 1 - Sammanställning av remissvar.
Bilaga 3- Konsekvensanalys - Lokalt aktivitetsstöd.
Bilaga 4 Konsekvensanalys Lokal- och anläggningsstöd.
Bilaga 5 Konsekvensanalys Stöd till allmänna samlingslokaler.
Bilaga 6 - Sammanställning och förvaltningens svar.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24 § 26:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för kommentar på synpunkter från M+SD+SkuP
Kommunutvecklingsberedningen beslutar uppmana M+SD+SkuP att skriva
om sina synpunkter till ett sammanhållet förslag och tillsända det till
förvaltningen för kommentar.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-06-15 § 21:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för framtagande av tjänsteskrivelse med konsekvenser av
Alternativförslag 2 RÖD.
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 173:
Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss) till
kommunutvecklingsberedningen för ett mer genomarbetat alternativförslag.
Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 270:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag:
Huvudförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förslag till nytt föreningsstöd med start 2021-01-01 med följande tillägg:
Lokal- och anläggningsstödets fördelningsprinciper (se lokal- och
anläggningsstöd, rubrik ”stöd”) gäller med start 2022-01-01, under 2021
gäller befintliga fördelningsprinciper.
Föreningsstödet ska följas upp och utvärderas ett år efter införandet
Alternativförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
Skurupspartiets förslag med kompletterande anteckningar.
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Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 30:
Huvudförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förslag till nytt föreningsstöd med start 2021-01-01 med följande tillägg:
Lokal- och anläggningsstödets fördelningsprinciper (se lokal- och
anläggningsstöd, rubrik ”stöd”) gäller med start 2022-01-01, under 2021
gäller befintliga fördelningsprinciper.
Föreningsstödet ska följas upp och utvärderas ett år efter införandet
Alternativförslag:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
Skurupspartiets förslag med kompletterande anteckningar.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 §24:
Förslaget till reviderat föreningsstöd skickas på remiss till partierna, med
svar senast den 6 juli.
Därefter tas förslaget upp för beslut i beredningen den 18 augusti.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Lisen Hendeberg (V) och
Göran Leander (S) bifall till förvaltningens förslag som föreslås träda i kraft
2022-07-01 samt utvärderas efter ett år.
Anders Kristiansen (SkuP) yrkar med instämmande av Magnus Book (SD),
Tommy Elofsson (M) och Ingrid Book (SD) bifall till alternativförslaget
från SkuP, M och SD som föreslås träda i kraft 2022-07-01 förutom stödet
till byalag som föreslås träda i kraft 2022-01-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket förslag som ska utgöra
beredningens huvudförslag och finner att förvaltningens förslag ska utgöra
huvudförslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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KUB § 31 Information om Vision 2045
Ärendenummer KS 2020.334
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschef Magdalena Hellström informerar om det fortsatta
arbetet med Vision 2045. Workshops har genomförts med beredningarna.
Intervjuer har genomförts med cirka 500 personer. Nästa vecka genomförs
workshop med kommunens chefer varefter dessa håller workshops på
respektive arbetsplatsträff. Workshop med kommunstyrelsen hålls den 7
december. Förslag planeras kunna behandlas av
kommunutvecklingsberedningen i april som därefter går vidare till
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i juni.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24 § 27:
Beredningen tackar för föredragningen och konstaterar att Conny Axtelius
(S) ersätter Fredrik Roström (S) i arbetsgruppen för Vision 2045.
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KUB § 32 Information om Arbetsmarknadsstrategi för Skurups
kommun
Ärendenummer KS 2020.1450
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet tas upp på kommunutvecklingsberedningens nästa sammanträde
som beslutar om remiss.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 7/2021 att ge
kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag till
arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Näringslivsstrateg Sahand Kousha och arbetsmarknadssamordnare Natasha
Regnell informerar om arbetet med strategin. Utkast har tagits fram.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2021-04-06 § 12:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att utse en arbetsgrupp med fem
ledamöter som ges i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi.
Till arbetsgruppen utses följande:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande
Eva Roslund (S)
Lisen Hendeberg (V)
Håkan Hansson (M)
Ingrid Book (SD)
Som sekreterare till arbetsgruppen knyts näringslivsansvarig.
Kommunfullmäktige 2021-02-22 KF §7:
Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Kommunstyrelsen 2021-01-11:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-11-03, § 41:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun. Förslag
till arbetsmarknadsstrategi ska vara klar under 2021.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-10-06, § 32: Vid nästa
sammanträde behandlas ärendet kring hur beredningens arbete med
arbetsmarknadsfrågor ska avgränsas.
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KUB § 33 Svar på motion från Pär Moberg (V) och Babak Rahimi
(V) om industriell symbios - förbättrat samarbete
mellan kommun och näringsliv kring miljöfrågor
Ärendenummer KS 2021.512
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Skurups Kommun ska driva på
och implementera industriell symbios.
Motionen innehåller följande förslag: Näringslivsenheten med stöd av
Miljöenheten föreslås ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av
samtliga näringsverksamheter i kommunen, med fokus på vilka behov
verksamheterna har av energi, vatten, och olika typer av råvaror.
Kartläggningen ska också innehålla vilka restprodukter verksamheterna
genererar, som eventuellt skulle kunna vara till nytta för andra verksamheter
i kommunen, samt om de genererar eventuellt spillvatten och spillvärme
som kan tas tillvara.
Vid behov skall de kommunala enheterna tillföras extra resurser för detta.
Arbetet föreslås sammanställas i form av ett underlag för vilka
förutsättningar det finns för industriell symbios i Skurups Kommun.
Bakgrund

Industriell Symbios är kort summerat samverkan genom företagande där
man tar vara på och fortsätter förädla alla delar och materia som
företagandet tar i anspråk och i slutändan återvinner detta till ny materia.
Tanken är god och fullt tillämpat så kan samhället spara både naturtillgångar
och ekonomiska resurser. Dock så händer detta inte av sig själv som nämns i
motionen.
Man bör ställa sig frågan om de resurser som går åt för att lokalt via ett
kommunalt initiativ skapa detta i snabbare takt än samhället i stort kan ses
som en god investering då vi idag saknar kalkylmodeller för att bedöma
vinsterna i samhället. Vinstdrivande företag har därutöver svårt att ta beslut
som de inte direkt kan se de ekonomiska resultaten av.
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Det kan ifrågasättas om förslaget i motionen, så som det är utformat, ligger
inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. Det
skulle också kunna karakteriseras som ett otillåtet stöd till enskilda företag.
Förvaltningen har inte heller kunnat hitta liknande arbeten/projekt i
kommunal regi i vårt närområde. Det finns dock organisationer som har som
sin uppgift i samhället att främja liknande insatser. En av dessa är
Malmöbaserade klusterorganisationen Sustainable Business Hub som bl a
finansieras av Region Skåne, Vinnova, medlemsavgifter och EU-fonder.
Nordvästra Skånes Renhållning AB – NSR som sköter renhållningen till 6
ägarkommuner i nordvästra Skåne har tecknat avtal med Sustainable
Business Hub för att kartlägga möjligheterna för Cirkulär
ekonomi/Industriell Sybios inom deras ägarkommuner. Det skulle vara en
väg att gå även för Skurups Kommun. I ett sådant upplägg blir kommunen
en stöttande intressepart och inte huvudman för själva insatsen.
Näringslivsstrateg Sahand Kousha redovisar erfarenheter från NSR:s arbete
med kartläggning. Ett dotterbolag bildades för verksamheten och man
satsade själv 9 mnkr och erhöll 2 mnkr i bidrag från Vinova. Idag är medlen
slut och bolaget har ingen verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2021-04-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-14.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24 § 25:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att ytterligare belysa möjligheterna till ekonomiskt stöd för
detta arbete och undersöka vilka kostnader detta skulle kunna medföra för
kommunen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Anders Kristiansen (SkuP),
Tommy Elofsson (M) och Ingrid Book (SD) avslag på motionen.
Lisen Hendeberg (V) yrkar med instämmande av Göran Leander (S), Conny
Axtelius (S) och Eva Roslund (S) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket förslag som ska utgöra
huvudförslag och finner att beredningen utser avslag på motionen till
huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att utse avslag på motionen till huvudförslag
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Nej-röst för att utse bifall till motionen till huvudförslag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges 5 ja-röster och 4 nej-röster enligt
följande:
Ja-röst: Jörgen Sjöslätt (C), Anders Kristiansen (SkuP), Tommy Elofsson
(M), Ingrid Book (M), Magnus Book (SD)
Nej-röst: Lisen Hendeberg (V), Göran Leander (S), Conny Axtelius (S), Eva
Roslund (S)
Beredningen beslutar således att utse avslag på motionen till huvudförslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Pär Moberg (V).
Babak Rahimi (V).
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KUB § 34 Förslag på sammanträdesdagar 2022
Ärendenummer KS 2021.1232
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen fastställer följande sammanträdesdagar för
2022:
11 januari – (Ärendegenomgång 30 december)
8 februari – (Ärendegenomgång 27 januari)
8 mars – (Ärendegenomgång 24 februari)
12 april – (Ärendegenomgång 31 mars)
14 juni – (Ärendegenomgång 1 juni)
16 augusti – (Ärendegenomgång 3 augusti)
11 oktober – (Ärendegenomgång 29 september)
15 november – (Ärendegenomgång 3 november)
Sammanfattning av ärendet
Ordförande i kommunutvecklingsberedningen föreslår följande
sammanträdesdagar för 2022:
KUB
11 januari – (Ärendegenomgång 30 december)
8 februari – (Ärendegenomgång 27 januari)
8 mars – (Ärendegenomgång 24 februari)
12 april – (Ärendegenomgång 31 mars)
14 juni – (Ärendegenomgång 1 juni)
16 augusti – (Ärendegenomgång 3 augusti)
11 oktober – (Ärendegenomgång 29 september)
15 november – (Ärendegenomgång 3 november)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag till sammanträdesdagar 2022 för
kommunutvecklingsberedningen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget till sammanträdesdagar och
finner att beredningen bifaller detsamma.

