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Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-11-01

KS 2021.22

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2021-11-01, kl. 17.00–18.35

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M), vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), justerare
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S), §§ 176-182
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margareta Anderberg (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M), justerare
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (-)
Monica Svensson (-)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (-)
Yvonne K Nilsson (S)
Birthe Thomsen (S), §§ 172-175
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Anders Bengtsson (L)
Maria-Therese Christensson (V)
Närvarande ersättare

Lis-Lott Hortevall (M)
Tommy Elofsson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Ingemar Johansson (C)
Mats Anderberg (S)
Richard Bergendahl (MP)
Inger Ekelund (L)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Karl Kårebrant, revisor

Justerade paragrafer

§ 172–182

Justering

Protokollet har justerats digitalt.

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

3 (19)

Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-11-01

KS 2021.22

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KF § 172

Val av justerare

4

KF § 173

Godkännande av föredragningslista

5

KF § 174

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige 2021

6

KF § 175

Ärendeinformation från revisorerna till kommunfullmäktige 2021

7

KF § 176

Redovisning av markanvisningsavtal Västeräng etapp 1

8

KF § 177

Redovisningar av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och e-förslag

9

KF § 178

Revidering av reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun

10

KF § 179

Detaljplan för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del 1)

12

KF § 180

Detaljplan för Örsjö 6:175 m.fl

14

KF § 181

Initiativ från Magnus Alm (S) m. fl. om demokrati

16

KF § 182

Anmälan av motioner och interpellationer

19
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Johan Bolinder (M) och Lena Axelsson (S) utses till justerare.
Ingvar Wennersten (SD) utses till ersättare.
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Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
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Kommunfullmäktige

2021-11-01

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2021
Ärendenummer KS 2021.142
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skol- och utbildningsberedningen
- Behandlat e-förslag angående minskad servering av kött.
- Arbetar vidare med strategi för utemiljöer.
- Genomfört kvalitetsdialog.
Individ- och omsorgsberedningen
- Information om LSS.
- Arbetsgrupp tagit fram kortversion av den långsiktiga planeringen.
- Behandlat frågor om läkemedelsrobotar.
- Genomfört kvalitetsdialog.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Detaljplan Delfinen 6 m fl, samråd.
- Översiktsplan för granskning till och med 2 januari 2022.
Kommunutvecklingsberedningen
- Förslag till föreningsstöd för vidare hantering av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
- Behandlat motion gällande industriell symbios.
- Information om bibliotekets verksamhet.
- Jobbar vidare med Vision 2045.
Kommunstyrelsen
- Behandlat detaljplaner som idag finns för behandling av
kommunfullmäktige.
- Inrättat beredningsutskott.
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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 genomförd
granskning av Skurupshems fastighetsförsäljning.
Beslutsunderlag
Granskning av fastighetsförsäljning Skurupshem

Sida

7 (19)

Dokumenttyp

Protokoll

KF § 176

Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-01

Redovisning av markanvisningsavtal Västeräng etapp
1
Ärendenummer KS 2020.834
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger sammanställning av försäljningar Västeräng.
Beslutsunderlag
Sammanställning KS 2020.834
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Redovisningar av ej färdigberedda motioner,
medborgarförslag och e-förslag
Ärendenummer KS 2021.399
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisning av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och
e-förslag.
Beslutsunderlag
Redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag per 2021-09-10
Tjänsteskrivelse 2021-09-10
Skrivelse från Johan Bolinder (M)
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Revidering av reglemente för representation och
uppvaktning avseende förtroendevalda och anställda i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1209
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende anställda
i Skurups kommun antas och en vidare belysning av reglementet kommer att
ske under 2022. Reglementet ska i tillämpliga delar även gälla för anställda i
Skurup kommuns bolagskoncern. Det reviderade reglementet gäller fr o m
2022-01-01.
Förslaget i de delar som berör förtroendevalda återremitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning för framtagande av förslag. I
avvaktan på detta gäller tidigare reglemente för förtroendevalda.
Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Reglemente för representation och uppvaktning avseende förtroendevalda
och anställda i Skurups kommun är en viktig personalpolitiskt fråga som
berör många medarbetare och som stärker arbetsgivarens varumärke.
Förändringarna föreslås träda i kraft 2022-01-01.
Förslagen innebär förändring av:
- uppvaktning vid födelsedag görs endast då personen fyller 50 år och då
med blomma till ett värde av max 500 kronor.
- uppvaktning med minnesgåva till förtroendevalda med 25-årigt uppdrag
stryks.
- uppvaktning vid pensionsavgång ska göras efter minst 10 års
sammanhängande anställningstid.
Beslutsunderlag
Reglemente för representation och uppvaktning avseende förtroendevalda
och anställda i Skurups kommun, daterad 2021-09-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-10-04 §235:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun antas och en vidare
belysning av reglementet kommer att ske under 2022.
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Personalutskottet 2021-09-30, § 60: Föreslår kommunfullmäktige att
bifalla reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun och en vidare belysning av
reglementet kommer att ske under 2022.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att blomma vid uppvaktning byts ut till
presentkort på 500 kronor.
Sten Hamberg (M) yrkar med instämmande av Sven Åke Strandberg (KV),
Åsa Ekblad (M), Jörgen Lidfeldt (-) och Kent Olsson (SkuP) att förslaget
vad gäller förtroendevalda återremitteras till kommunfullmäktiges
presidieberedning för framtagande av förslag (i avvaktan på detta gäller
tidigare reglemente).
Åsa Ekblad (M), Babak Rahimi (V), Magnus Alm (S), Jörgen Lidfeldt (-)
och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Kent Olsson (SkuP) att
reglementet även ska omfatta Skurups kommuns bolagskoncern i tillämpliga
delar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Sten Hambergs (M)
återremissyrkande vad gäller förtroendevalda mot att ärendet ska avgöras
idag och finner att kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.
Härefter ställer ordföranden proposition kommunstyrelsens förslag gällande
anställda och Sven Åke Strandbergs (KV) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ekblads (M) tillägg gällande
bolagen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Detaljplan för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra
industriområdet del 1)
Ärendenummer KS 2019.426
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del
1) antas.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av mark för verksamheter är stort i kommunen, främst i Skurups
tätort. För närvarande är i princip all byggbar mark för verksamheter på
Västra industriområdet, Östra industriområdet, Skurups handelsplats och
inom Skurups tätort såld. Det finns endast ett par fastigheter med
detaljplanelagd mark för verksamheter norr om Växelgatan redo för
försäljning, dessa är dock små och uppfyller inte de krav som många av
intressenterna ställer. Serviceförvaltningen fick därför i uppdrag av
kommunstyrelsen den 31 januari 2018 att ta fram ett förslag till detaljplan
för att utöka det Östra industriområdet. Utökning av Östra industriområdet
föreslås ske etappvis i två etapper.
Syftet med detaljplanen för del av fastigheten Skurup 45:32 (Östra
industriområdet del 1) är att tillskapa mer mark för verksamheter på Östra
industriområdet och göra verksamhetsområdet mer attraktivt. Syftet är
därmed att pröva lämpligheten att uppföra totalt upp till cirka 6 nya
verksamheter, varav 1–2 verksamheter i denna första etapp.
Syftet är också att hantera dagvattnet i området genom att uppföra två
fördröjningsmagasin belägna i naturområden i planområdets sydvästra samt
nordöstra delar. Det sydvästra naturområdet är även tänkt att fungera som
rekreationsområde. Den större växtligheten inom det nordöstra
naturområdet föreslås bevaras till största möjliga mån och det nya
fördröjningsmagasinet föreslås intill denna växtlighet där det idag är något
vattensjuk mark.
Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan den 25 mars – 23 april
2019 och på granskning mellan 11 maj – 8 juni 2021. Mellan samrådet och
granskningen ändrades förutsättningarna något då kommunen skrev
markanvisningsavtal med ett företag för en markyta som var större än det
ursprungliga planområdet för etapp 1. Därför omarbetades förslaget till
detaljplan inför granskningsskedet och flera utredningar genomfördes i
samband med granskningen. Efter granskningen har resultatet av den
senaste utredningen, miljöteknisk markundersökning, arbetats in i
planbeskrivningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-01
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Plankarta, antagandehandling, daterad 2021-09-01
Planbeskrivning, antagandehandling, daterad 2021-09-01
Samrådsredogörelse, antagandehandling, daterad 2021-04-21
Granskningsutlåtande, antagandehandling, daterad 2021-09-01
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-10-04 § 237
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens föreslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del
1) antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-09-14, § 42:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra
industriområdet del 1).
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-03-19, § 27:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslag till
detaljplan för fastigheten Skurup 45:32 på samråd.
Exploateringsgraden ska höjas till 60 %.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-04-07, § 21:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del 1) på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-05-04, § 28:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del 1) på granskning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Book (SD), Nicklas Olsson (M), Jörgen Lidfeldt (-), Magnus Alm
(S), Babak Rahimi (V), Jörgen Sjöslätt (C), Kerstin Peterson-Brodda (L),
Göran Pettersson (MP) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Julia Andersson Thysell, planarkitekt.
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Detaljplan för Örsjö 6:175 m.fl
Ärendenummer KS 2020.786
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen för del av fastigheten Örsjö 6:175 och fastigheten Örsjö 6:133
antas
Sammanfattning av ärendet
År 2017 ansökte fastighetsägaren om planuppdrag för fastigheten Örsjö
6:175 för att undersöka möjligheten att bebygga fastigheten med ytterligare
bostäder.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av 10 nya
bostäder i form av marklägenheter. Planförslaget medger 4.5 meter i
totalhöjd för tillkommande bebyggelse, vilket motsvarar ett våningsplan,
och föreslår en totalhöjd på 8 meter för den befintliga bebyggelsen. Syftet är
också att upphäva det strandskydd som återinträder vid ny planläggning av
området samt att tillgängliggöra en förbindelse genom planområdet till
Skivarpsån för allmänheten. Genom att området redan är ianspråktaget samt
att området skiljs åt från Skivarpsån av ett dike, en hög vall samt en tät
vegetation anses inte strandskyddets syften vara uppfyllda för platsen.
Likaså kommer inte föreslagen detaljplan att innebära att allmänheten får
sämre tillgång till Skivarpsån.
Planområdet ligger i de sydöstra delarna av Rydsgård, precis intill
Skivarpsån. Området är detaljplanelagt för bostäder sedan tidigare, men ytan
för tänkt förtätning är i gällande detaljplan planlagd för en
gemensamhetsanläggning för grönyta. Med anledning av det strategiska
läget i tätorten, med närhet till bostadsbebyggelse och befintliga
infrastruktur, är fastigheten Örsjö 6:175 en ändamålsenlig plats för
förtätning i form av 10 bostäder.
Planförslaget var mellan den 12 februari – 12 mars 2021 ute på samråd och
var mellan den 24 juni – 29 juli 2021 ute på allmän granskning. Sedan
granskningen har endast mindre kompletteringar i planbeskrivningen gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-01
Plankarta, antagandehandling, daterad 2021-09-01
Planbeskrivning, antagandehandling, daterad 2021-09-01
Granskningsutlåtande, antagandehandling, daterad 2021-09-01
Samrådsredogörelse, antagandehandling, daterad 2021-06-03
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-10-04 § 238:
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Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för del av fastigheten Örsjö 6:175 och fastigheten Örsjö 6:133
antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-09-14, § 41:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Örsjö 6:175 och
fastigheten Örsjö 6:133.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-02-02, § 4:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslag till detaljplan för
del av fastigheten Örsjö 6:175 och Örsjö 6:133 på samråd.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-06-01, § 32:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att delegera beslutet att skicka
förslag till detaljplan för Örsjö 6:175 på granskning till
Samhällsbyggnadsberedningens presidium kompletterat med Kent
Johansson (S).
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-06-01, § 32:
Samhällsbyggnadsberedningens presidium beslutar att skicka förslag till
detaljplan för del av fastigheten Örsjö 6:175 och Örsjö 6:133 på granskning
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M), Jörgen Lidfeldt (-), Solbritt Lundgren (C), Kent Olsson
(SkuP), Sven Åke Strandberg (KV), Lars Nyström (SD), Kerstin PetersonBrodda (L), Babak Rahimi (V), Kent Johansson (S) och Göran Pettersson
(MP) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Julia Andersson Thysell, planarkitekt.
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Initiativ från Magnus Alm (S) m. fl. om demokrati
Ärendenummer KS 2021.1283
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som en minoritetsåterremiss återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
- Inhämta politiskt program från den påstådda nya majoriteten
- Inhämta individuella underskrifter av de kommunfullmäktigeledamöter
som påstås representeras av gruppledarna, samt säkerställa att samtliga
ledamöter representerar partierna ovan skriver under ett och samma fysiska
dokument
- Återkomma med ärendet på ett av kommunstyrelsens sammanträden så
snart det är komplett, dock tidigast 21-11-30, med behörig utlysning
inklusive samtliga handlingar i god tid
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) med flera har i initiativärende väckt i kommunstyrelsen
föreslagit bland annat att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att pröva huruvida det föreligger en ny politisk
majoritet i Skurup kommunhus AB, kommunstyrelsen,
krisledningsnämnden, Myndighetsnämnden för miljö och byggnad samt
Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg, samt att vid en ny
politisk majoritet erforderliga val med stöd av KL 6 kap görs.
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 2021-10-14, § 171, som
beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering
av handlingar som saknas. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inom 7
dagar bereda ärendet.
Kommunstyrelsen har vid extra sammanträde 2021-10-29, § 248, behandlat
återremissen och beslutat att ärendet kompletteras med skrivelserna från
partierna samt att kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och
överlämnar detsamma till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Magnus Alm (S) daterad 2021-10-04.
Skrivelse från partier om politisk majoritet
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-10-29, § 248:
Ärendet kompletteras med skrivelserna från partierna samt att
kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar detsamma
till kommunfullmäktige.
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Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige 2021-10-14 §171:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för komplettering av handlingar som saknas. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att inom 7 dagar bereda ärendet.
Kommunstyrelsen (2021-10-04 KS §234):
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Magnus Alms (S) initiativ med
ändringsförslag vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar följande:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att pröva
huruvida det föreligger en ny politisk majoritet i Skurup kommunhus
AB, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, Myndighetsnämnden
för miljö och byggnad samt Myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg.
Att kommunstyrelsen beslutar anse ärendet allsidigt belyst.
Att uppmana kommunfullmäktiges ordförande att skyndsamt utlysa
ett extra sammanträde där ovan fråga prövas, samt att vid en ny
politisk majoritet erforderliga val med stöd av KL 6 kap görs.
Att kommunstyrelsen beslutar inrätta ett beredningsutskott bestående
av 7 ledamöter inkl. en ordförande, 1:e vice- och 2:e vice
ordförande.
Det ansvar som idag åligger kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande samt presidium, enligt kommunstyrelsens reglemente
samt övriga relevanta beslut överförs till
beredningsutskottets ordförande och presidium. Beredningsutskottet
skall bereda samtliga ärenden till kommunstyrelsen. Således
rapporterar och informerar kommundirektören och förvaltningschef
för serviceförvaltningen till beredningsutskottet.
Att kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde senast 1
timme efter att det ordinarie sammanträdet 4/10 – 21 avslutats.
Sammanträdet skall enbart behandla val till beredningsutskottet.
Att kommundirektören får i uppdrag att till nästkommande, extra
kommunstyrelsesammanträde, ta fram ev. nödvändiga
beslutspunkter kopplade till kommunstyrelsens reglemente, fastställt
av KF, gällande § 8.
Att ärendet omgående efter justering delges kommunfullmäktiges
ordförande.

Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Lars Nyström (SD) att
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att:
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- Inhämta politiskt program från den påstådda nya majoriteten
- Inhämta individuella underskrifter av de kommunfullmäktigeledamöter
som påstås representeras av gruppledarna, samt säkerställa att samtliga
ledamöter representerar partierna ovan skriver under ett och samma fysiska
dokument
- Återkomma med ärendet på ett av kommunstyrelsens sammanträden så
snart det är komplett, dock tidigast 21-11-30, med behörig utlysning
inklusive samtliga handlingar i god tid
Johan Bolinder (M) yrkar vidare att återremissyrkandet prövas direkt.
Magnus Alm (S), Sven Åke Strandberg (KV) och Jörgen Lidfeldt (-) yrkar
bifall till initiativärendet.
Sven Åke Strandberg (KV) och Magnus Alm (S) yrkar att ärendet ska
avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
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 15 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta. Som en
minoritetsåterremiss har kommunfullmäktige således beslutat att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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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:
KS 2021.879 E-förslag om Inomhusbad i Skurup JA TACK! remitteras
till kommunstyrelsen.
KS 2021.1208 Motion från Lars Nyström (SD) informationsinsats till elever
i Skurups kommun om kommunismens brott mot mänskligheten remitteras
till skol- och utbildningsberedningen.
KS 2021.1271 Motion från Anders Bengtsson (L) och Kerstin Peterson
Brodda om inrättande av företagsservice remitteras
till kommunutvecklingsberedningen.
KS 2021.982 E-förslag om renovering av Rutgerskolans skolgård remitteras
till kommunstyrelsen.
KS 2021.701 Motion från Babak Rahimi (V) om att öka mängden träd på
kommunal mark remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyström (SD) informationsinsats till elever i Skurups
kommun om kommunismens brott mot mänskligheten
Motion från Anders Bengtsson (L) och Kerstin Peterson Brodda om
inrättande av företagsservice
E-förslag om Inomhusbad i Skurup JA TACK!
E-förslag om renovering av Rutgerskolans skolgård
Motion från Babak Rahimi (V) om att öka mängden träd på kommunal mark
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Omröstningar kommunfullmäktige 2021-11-01
Röst
§ 181— Initiativ från Magnus Alm (S) m. fl. om demokrati
Ja - avgöra idag. Nej - återremiss.
Resultat
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20
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23
24
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38
39
41
210
216
221
1
2
3
4
5
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7
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Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Göran Lindahl (-)
Monica Svensson (-)
Monica Larsson (-)
Yvonne K Nilsson (S)
Maria-Therese Christensson (V)
Anders Bengtsson (L)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)

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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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10
14
31
36
37
40
28

Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Magnus Book (SD)
Göran Pettersson (MP)

Röst
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

