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Loubna Stensåker-Göransson (M)
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Ingvar Wennersten (SD)
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Tommy Göransson (S), § 261-288
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Sven Strandberg (KV)
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Annika Jansson, sekreterare
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§ 261–319
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Protokollet har justerats digitalt.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt
Lundgren (C) om utökad samverkan mellan kommunen och kommunens
aktiebolag - bordlagt ärende
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KS § 265

Svar på e-förslag om Nej till vindkraftverk utanför Abbekås - bordlagt ärende
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Riktlinjer för informationssäkerhet - bordlagt ärende
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Upphävande av riktlinje för datoranvändande och IT-policy för Skurups kommun
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KS § 272

Återremiss av motion från från Fredrik Roström (S) om kiosken i Mossby

25

KS § 273

Återremiss av e-förslag om att behålla fältgruppen som den är

28
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Svar på e-förslag om minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och
klimatet

55

KS § 285

Uppdrag gällande bostadspolitisk strategi

57

KS § 286

Taxa enligt plan- och bygglagen för Skurups kommun

59

KS § 287

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av fastigheten Skurup
50:179 till fastigheten Skroten 4 - bordlagt ärende

61

KS § 284

KS § 288

Yttrande över Remisspromemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare, U2021/03373 - bordlagt ärende
62

KS § 289

Prövning av kommunala bolag enligt 6 kap 9 § kommunallagen - Skurupshem AB
- bordlagt ärende
64

KS § 290

Bemyndigande att utkvittera till kommunen adresserade värdehandlingar eller
paket från och med 2021-12-10 till och med 2023-01-31 - bordlagt ärende
66

KS § 291

Leader 2023-2027 - bordlagt ärende

67
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Sammanträdesdagar 2022 - kommunstyrelsen - bordlagt ärende

69
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skolbussar - bordlagt ärende
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Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om skapande skola - bordlagt ärende
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Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om munskydd - bordlagt ärende

76

KS § 297

Svar på initiativ från Åsa Ekblad (M) om Skurups stjärnskott - bordlagt ärende 77

KS § 298

Svar på initiativ från Åsa Ekblad (M) om att anmäla vid misstänkt
folkbokföringsbrott - bordlagt ärende

79

KS § 299

Svar på initiativ från Kent Olsson (SkuP) om minnesplats

80

KS § 300

Svar på initiativ från Magnus Alm (S) m fl om att undersöka om den gyllene
zonen är en realitet

82

KS § 301

Planbesked för fastigheten Göte 8 m.fl.

84

KS § 302

Planbesked för fastigheten Örmölla 7:40 m.fl.
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KS § 303

Planbesked för fastigheterna Örmölla 14:5 och Örmölla 7:29
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KS § 304

Försäljning av del av Örsjö 1:51 genom fastighetsreglering

89

KS § 305

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Skivarp 37:1 och Skivarp
32:1
91

KS § 306

Fördelning av extra föreningsstöd, Covid-19

92

KS § 307

Yttrande över remissförslag av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2022-2033

96
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Information från kommundirektören
Ärendenummer KS 2021.873
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Birgitta Bergman informerar om budgetuppföljning t o m
oktober -21. Resultatet är 32,3 mnkr över budget och prognosen ligger på
41,4 mnkr.
Kommundirektör Marcus Willman informerar om följande:
- Svenskt Näringslivs ranking, Skurup ligger på plats 34 och plats 7 i Skåne.
- Påminnelse om workshop Vision 2045 för kommunstyrelsen den 7
december.
- Smart Little Village konferens den 31 mars med temat
Landsbygdsexplosionen.
- Återrapport Ägarsamråd 2021-09-30.
- Drogvaneundersökning, årskurs 7-9.
- Polisens trygghetsmätning, det totala problemindexet har stigit något från
1,91 (2020) till 2,09 (2021).
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Kommunstyrelsen

2021-11-30

Information från serviceförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidschef Anto Tomic presenterar sig själv och verksamheten.
- Ansökan till arvsfonden gällande Kulturgaranti.
- Utmaning, verksamhet kopplat till två beredningar är ej optimalt.
- Utmaning, samordning gällande allmän kultur.
- På lång sikt behov av "flaggskepp", t ex Kulturhus.
- Kultur- och fritidsstrategi på gång till kommunutvecklingsberedningen.
- 7 december, workshop Vision 2045 med kommunstyrelsen.
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Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndsutskottet
- Genomfört kvalitetsdialog.
- Information om förebyggande insatser och SSPF
Personalutskottet
- Uppvaktning av jubilarer med 25-års anställning.
- Information om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
- Lönekriterier IOF.
Skol- och utbildningsutskottet
- Genomfört kvalitetsdialog.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om utökad
samverkan mellan kommunen och kommunens
aktiebolag - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2020.1666
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen bifalles, vilket innebär att förvaltningen ska utreda möjligheterna
till utökat samarbete mellan Skurups Jordbruks AB, Skurup Kommunala
AB, Skurupshem AB, Nils Holgerssongymnasiet och kommunteknik.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) har
inkommit med motion där de vill utreda möjligheterna till utökat samarbete
mellan Skurups Jordbruks AB, Skurup Kommunala AB, Skurupshem AB,
Nils Holgerssongymnasiet och Kommunteknik avseende t ex maskiner och
lokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-11.
Motion daterad 2020-11-15.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C): Motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Solbritt Lundgrens förslag och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
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Svar på e-förslag om Nej till vindkraftverk utanför
Abbekås - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.578
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Huvudförslag
E-förslaget anses besvarat med hänvisning till kommunens tidigare
ställningstagande i frågan.
Alternativförslag
E-förslaget avslås med hänvisning till att det råder andra förutsättningar
idag jämfört med när folkomröstningen genomfördes.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit med uppmaningen att kommunen ska säga nej
till vindkraft utanför Abbekås.
Kommunstyrelsens presidium har våren 2021 framfört kommunens
ståndpunkt avseende havsbaserad vindkraft. Kommunen respekterar att
Skurups kommuns invånare i en folkomröstning 2002 röstat nej till
havsbaserad vindkraft. Kommunfullmäktige har antagit en policy i vilken
det framgår att det nu utpekade området för havsbaserad vindkraft inte
ingår. Skurups kommun avstyrker således fortsatt planerna på havsbaserad
vindkraft i kommunen.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2021-09-20.
E-förslag daterat 2021-04-20.
Svarsbrev daterat 2021-05-26, KS 2021.735.
Förvaltningens förslag till beslut
E-förslaget anses besvarat med hänvisning till kommunens tidigare
ställningstagande i frågan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): E-förslaget anses besvarat med hänvisning till
kommunens tidigare ställningstagande i frågan.
Lars Nyström (SD): Ordförandes förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): E-förslaget avslås med hänvisning till att det råder
andra förutsättningar idag jämfört med när folkomröstningen genomfördes.
Lena Axelsson (S): Solbritt Lundgrens (S) förslag bifalles.

Sida

9 (117)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-30

Sida

10 (117)

Babak Rahimi: E-förslaget avslås.
Kent Olsson (SkuP): Ordförandes förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ordförandes förslag ska utgöra huvudförslag
och Solbritt Lundgrens (C) förslag ska utgöra alternativförslag.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren.
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Riktlinjer för informationssäkerhet - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.753
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta riktlinjerna för
informationssäkerhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar uppmana Skurups Kommunhus AB att antar
riktlinjerna för informationssäkerhet samt hemställer åt dotterbolagen att
göra detsamma.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsenheten har tagit fram riktlinjer för Skurups kommun och bolagen
gällande Informationssäkerhet. Med en ökad satsning på
informationssäkerhetsarbete ska Skurups kommun höja kvaliteten på de
tekniska och fysiska informationstillgångar som finns inom kommunen
avseende sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Ett ramverk för
informationssäkerhet ska säkerställa att kommunen kan upprätthålla en god
kvalitet på information som hanteras inom IT-system och i fysiskt format,
samt minska risken för att information hamnar i fel händer och skadar
antingen kommunen eller dess invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-05.
Förslag till riktlinjer Informationssäkerhet.
Bilaga 1 – Information om riskanalys för informationssäkerhet.
Bilaga 2 – Formulär för intern säkerhetsincidentrapportering.
Bilaga 3 – Formulär för riskanalys av mindre IT System.
Bilaga 4a – NIS-Direktivet – Riskanalys informationssäkerhet.
Bilaga 4b – NIS-Direktivet samhällsviktiga och digitala tjänster.
Bilaga 5 – Rutin för informations- och IT säkerhetsincidenter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen föreslår, via kommunfullmäktige, att Skurups
Kommunhus AB antar riktlinjerna för informationssäkerhet samt hemställer
åt dotterbolagen att göra detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Patrik Siltanen, informationsäkerhetsamordnare.
Marie Hagerstad, IT-chef.
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Upphävande av riktlinje för datoranvändande och ITpolicy för Skurups kommun - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2012.395
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Riktlinje för datoranvändande och IT-policy för Skurups kommun upphävs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2012-06-19, § 154, riktlinjen för
datoranvändande och IT-policy för Skurups kommun. Säkerhetsenheten har
tagit fram riktlinjer för informationssäkerhet för Skurups kommun och de
helägda bolagen. De nya riktlinjerna ersätter riktlinjen för datoranvändande
och IT-policy för Skurups kommun.
Enligt nomenklaturen för styrdokument fastställs numera riktlinjer av
kommunstyrelsen. Den instans som antagit en riktlinje är den instans som
måste upphäva dem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva riktlinje för
datoranvändande och IT-policy för Skurups kommun.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2012-06-19, § 154: IT-policyn antas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Patrik Siltanen, informationsäkerhetsamordnare.
Marie Hagerstad, IT-chef.
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Återremiss av ny simhall i Skurup
Ärendenummer KS 2021.831
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Bristen av en simhall i Skurups kommun har debatterats under många
år(tionden). Redan i samband med kommunsammanslagningen på 1970talet fanns planer på ett badhus, då i Rydsgård, som sedermera lades på is.
Senast ärendet var uppe för diskussion i kommunfullmäktige var år 2018, då
förslaget att bygga en simhall avslogs med en rösts marginal.
Badhus/simhall kan utformas på många olika sätt och tjäna ett flertal olika
syften. Ett flertal påkostade badhus har byggts i kranskommunerna de
senaste 10 åren. Dessa har ofta haft omfattande äventyrs- och
lekmöjligheter, vilket är kostnadsdrivande.
Det primära syftet med en simhall i Skurups kommun får sannolikt anses
vara att säkerställa kvalitet och omfattning på genomförandet av
simundervisning till skolungdomar i Skurups kommun. Därtill kan med
fördel en mindre, tempererad, rehab-bassäng uppföras för att bredda
användningsområdet till att även omfatta exempelvis seniorer, men Skurups
primära behov av en simhall syftar inte till att öka utbudet av mer påkostade
badhus ytterligare. Före och efter skoltid bör en simhall kunna användas i
rekreationssyfte.
I takt med att kommunens ekonomiska situation förbättrats har möjligheten
att tillmötesgå en starkt efterfrågad simhall ökat. I dagsläget har 29 av
Skånes 33 kommuner en eller flera simhallar. Totalt finns 38 simhallar i
Skåne . Skurup är tyvärr inte en av dessa kommuner. I Skurup är
skoleleverna ännu hänvisade till friluftsbadet utomhus, vars aktiva period är
starkt begränsad av det svenska klimatet. Det kan inte uteslutas att
avsaknaden av en simhall påverkar elevernas simkunnighet, eller
möjligheter att öva upp denna.
Undertecknad anser inte att friluftsbadet kan anses linjera med kommunens
ambitionsnivå och visionsarbete, där vi skall jobba för att löpande stärka
och förbättra Skurups kommuns attraktivitet.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2021-06-14.
E-post från Skurupshem AB/Skurup Kommunala AB, daterat 2021-06-11.
Skrivelse från Skurup Kommunala AB, daterad 2019-08-15.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Att uppdra åt Serviceförvaltningen att med Skurup Kommunala AB:s hjälp
genomföra en förstudie- och systemutredning beträffande simhall i Skurup
bestående av:
1. Bibehåll Friluftsbadet som omklädnadsdel och renovera den i de
delar som behövs för att säkerställa myndighetskrav och
verksamhetskrav (kan tex. vara utökad ventilationsanläggning, större
antal wc, etc)
2. För att säkerställa kostnadseffektivitet i driften renovera/uppdatera
befintlig reningsanläggning till utomhusbad, samt komplettera med
solfångare för att minimera mängden stödvärme från fjärrvärme
3. Ny fristående simhallsbyggnad baserad på 4 st 25-metersbanor samt
tillhörande enkel rehabpool.
4. Ansluta befintligt friluftsbad med ny simhallsbyggnad med
uppvärmd övertryckssatt kommunikationsgång för att minimera risk
för fuktinträngning mellan byggnadskroppar.
5. Upprätta detaljerad kostnads- och hyresberäkning.
Att inkludera frågeställningen huruvida badet även framöver skall ägas av
Skurup Kommunala AB, eller ska säljas till extern aktör varvid kommunen
sedermera hyr den nya anläggningen i sin helhet.
Att vid tekniskt och ekonomiskt utfall i linje med bilagda beräkningar
upphandla och uppföra en ny simhall på området.
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse en politisk referensgrupp för
projektet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 159: Ärendet återremitteras för att
kompletteras enligt följande:
•
•
•
•

investeringskostnaden för motsvarande anläggning i andra
kommuner kommer med i underlaget och då både billiga och dyra.
Minst fem alternativ.
driftskostnader för motsvarande anläggning i andra
kommuner kommer med i underlaget. Minst tio alternativ.
det redogöras för hur finansiering ska sker av driftkostnaderna av
berörd förvaltning eller om det behövs utökad finansiering.
kompletteras med kostnaderna för en höj- och sänkbar rehab-pool.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Kent Olsson (SkuP): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras med hänvisning till att
kriterierna i återremissen inte är uppfyllda.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 4 jaröster mot 9 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP) och Johan
Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy
Nilsson (-), Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S),
Kerstin Peterson-Brodda (L) och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Skurup Kommunala AB.
Magnus Johansson, Skurup Kommunala AB.
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Återremiss av intresseanmälan avseende eventuellt
nytt inomhusbad
Ärendenummer KS 2021.1345
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse daterad 2021-10-13 har Kunskapsporten anmält intresse att
bygga, äga, förvalta och driva inomhusbad i Skurup.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2021-10-13.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Kent Olsson (SkuP): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras med hänvisning till att
kriterierna i återremissen inte är uppfyllda.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
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Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 4 jaröster mot 9 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP) och Johan
Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy
Nilsson (-), Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S),
Kerstin Peterson-Brodda (L) och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Kunskapsporten.
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Återremiss av motion från Jeanette Bohman (L) och
Eva Hallmer Lindahl (L) om prideflagga
(regnbågsflagga)
Ärendenummer KS 2019.1298
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Jeanette Bohman (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) föreslår i motion
följande:
•
•
•

Skurups kommun ska införskaffa en regnbågsflagga
Skurups kommun ska flagga med Regnbågsflaggan den 17 maj som
är internationella HBTQ-dagen
Skurups kommun kan flagga regnbågsflaggan vid egen eller
närliggande kommuns pride-festival.

Skurups kommun har ingen särskild flaggpolicy, utan följer svenska
flaggseder och flaggar bl a på allmänna flaggdagar etc. Kommunen flaggar
även med Skurups flagga samt den skånska flaggan. Kommunen flaggar
även till exempel när utländska gäster officiellt besöker kommunen.
Det finns inga formella hinder mot att flagga med andra flaggor vid andra
tillfällen. Dock bör flaggningen ha någon typ av anknytning till
arrangemang eller likande som kommunen arrangerar, deltar i, eller på annat
sätt stödjer. Genom flaggning kan då detta engagemang uppmärksammas
extra. Inga hinder finns till exempel att flagga med regnbågsflagga i
kommunen vid prideparad eller den internationella HBTQ-dagen.
HBTQ

HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq, är en på svenska vedertagen
akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, tidigare
bara HBT.Akronymen, liksom några av dess vanliga varianter, är ett
samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet.
Syftet är att betona mångfalden av sexualitet och könsidentitetsbaserade
kulturer.
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Regnbågsflaggan

Regnbågsflaggan är en mångfärgad flagga bestående av regnbågens färger.
Vilka färger som används skiljer sig åt mellan olika versioner, men
inkluderar ofta rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Flaggan står för
stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt
för medmänniskor och tolerans.
HBTQ-dagen

Den 17 maj är den Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, även
kallad IDAHOT. Syftet med dagen är att lyfta medvetenheten om hur viktigt
det är att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte utsätts för
diskriminering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-09-21.
JO beslut 2021-06-1, änr 647-2020.
Motion.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
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Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Kanslienheten
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Återremiss av motion från Jörgen Sjöslätt (C), AnnHelen Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om att utöka
marknadsföringen av naturbruksprogrammet
Ärendenummer KS 2020.1665
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Jörgen Sjöslätt, Ann-Helen Nilsson och Solbritt Lundgren
från Centerpartiet ”att kraftigt utöka marknadsföringen av
Naturbruksprogrammet på Nils Holgerssongymnasiet”. Som bakgrund
anges vikten av att säkra svensk livsmedelproduktion och arbetstillfällen
men även en önskan om att utveckla landsbygdens resurser till nytta för alla
som bor och verkar där.
I dagsläget särskilds inte marknadsföringskostnaderna för varje enskilt
program. Totalt på Nils Holgerssons utbildningscentrum, NHUC används
250 000 kr för att bekosta hemsida, avgift för gymnasiemässan, mässa
Borgeby (naturbruksmässa) marknadsföringsartiklar (giveaways), stripning
av bilar, annonsering i gymnasiekataloger och övriga branschtidningar som
förvaltningen anser lämpliga, programblad, en katalog om alla skolans
program, filmer, sociala medier och tryckkostnad på alla elevers
arbetskläder. Kosläppet finansieras också via dessa pengar.
Skolan har de senaste åren ökat antal elever. Antal elever som söker till
NHUC i första hand har ökat. Nedanstående siffror är de elever som i
dagsläget är antagna till de olika programmen. Siffrorna är preliminära fram
till den 15 september och förändringar sker dagligen.
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Naturbruk

2018

2019

2020

2021

Lantbruk

1

3

5

5

Djur

8

10

5

8

IMY/IMR

7

3

3

5

GYS

3

3

3

4

Fordon/Transport 2018

2019

2020

2021

Transport

15

25

32

36

Meck

5

10

5

11

IMY/IMR

1

0

4

1

GYS

4

3

3

3

Bygg/Anläggnin
g

2018

2019

2020

2021

Anläggning

8

6

9

12

Mark

0

5

0

0

Hus

2

1

0

0

IMR/IMY

2

3

0

2

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08.
Motion daterad 2020-11-15.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
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Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
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Återremiss av motion från från Fredrik Roström (S) om
kiosken i Mossby
Ärendenummer KS 2020.1128
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Fredrik Roström (S) följande:
"Näringslivsansvarige Nicklas, Niffe, Ohlsson (M) omgående redogör för
kommunfullmäktige kring turerna ang kiosken i Mossbystrand.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så inga entreprenörer med
koppling till politiker får uppdrag för kommunen.
Förslag på adekvata åtgärder ska vara tillhanda kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige senast 30/11 2020."
Motionen har remitterats till serviceförvaltningen för yttrande.
Serviceförvaltningen avstår från yttrande över den första att-satsen.
Den andra att-satsen föreslår att det ska säkerställas att inga entreprenörer
med koppling till politiker får uppdrag av Skurups kommun.
Anskaffning av entreprenörer sker i enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU), eller motsvarande lagar för försörjningssektorerna och
tjänstekoncessioner. LOU m.fl. lagar innehåller en lagreglerad
inköpsprocess vars syfte är att säkerställa att offentliga inköp sker i
konkurrens och att offentliga medel används effektivt.
I LOU m.fl. lagar regleras vilka s.k. uteslutningsgrunder som ska och kan
användas. Koppling till politiker ingår inte bland obligatoriska
uteslutningsgrunder och bedöms heller inte kunna utgöra en möjlig
uteslutningsgrund.
Frågan om koppling till politiker i olika ärenden regleras i jävsreglerna i
kommunallagen 6 kap 28 §. Syftet med jävsreglerna är att garantera ett
objektivt och opartiskt handlande.
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En förtroendevald är jävig om:
1. Saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående. (Sakägar-, intresse-, och
släktskapsjäv)
2. Han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång. (Ställföreträdarjäv)
3. Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till. (Tillsynsjäv)
4. Han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken. (Ombudsjäv)
5. Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv)
En förtroendevald som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid
handläggningen av ärendet. Den som känner till omständigheter som kan
antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge detta.
Mot bakgrund av regelverken ovan lämnar serviceförvaltningen inte några
förslag på åtgärder enligt tredje att-satsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11.
Motion.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 289: Motionen remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 42: Motion om
kiosken i Mossby, KS 2020.1128, remitteras till - kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Återremiss av e-förslag om att behålla fältgruppen som
den är
Ärendenummer KS 2019.1510
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till socialnämndsutskottet.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Av medborgaförslag framgår att "fältgruppen idag är ett stöd för oss
ungdomar och anhöriga om vi behöver hjälp kring livet. Dom finns där för
oss och pratar med oss om vi mår dåligt. Idag är dom två stycken och så
tycker jag det ska vara för att då kan dem vara ute på kvällar. Jag tycker att
fältgruppen ska vara kvar för att dem gör en viss trygghet för Skurups
kommuns ungdomar. Jag tycker inte vi är behov av ordningsvakter för vi
behöver fältgruppen som finns där när vi behöver dem. Jag tycker inte att vi
behöver någon som inte förebyggande syfte och dessutom inte ger stöd till
oss. Vi ungdomar känner sig inte trygga med att det bara springer ordvakter
överallt".
Av förslaget önskar man att fältgruppen ska vara kvar.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-28 om att en av två tjänster som
fältsekreterare skulle dras in samtidigt som trygghetsvärdar skulle inrättas.
Kvarvarande fältsekreterarens uppgift är att fortsätta arbeta med
förebyggande insatser för unga. Skurups kommun har anställt
trygghetsvärdar med syfte att förbättra kommunens fältnärvaro alla kvällar
och helger i samtliga tätorter. Trygghetsvärdarnas uppdrag är att röra sig
kring olika strategiska platser i kommunen och skapa närvaro för att
därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten.
Fältsekreterarnas arbetsuppgift är främst att arbeta förebyggande gentemot
alkohol, droger och risken för unga att komma i kontakt med kriminella
nätverk.
En av fältsekreterarna lämnade sin tjänst hösten 2019 för tjänst i annan
kommun. Den andra fältsekreteraren är i tjänst.
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Kommunfullmäktige i Skurup beslutade 2021-06-21 genom att anta budget
för 2022, inrättande av en fältsekreterare, tillsättning sker 2022. Beslutet är
således i enlighet med e-förslag om att behålla fältgruppen som den är.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-07.
E-förslag daterat 2020-01-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Skurup beslutade 2021-06-21 genom att anta budget
för 2022, inrättande av en fältsekreterare, tillsättning sker 2022.
Därmed anses e-förslaget besvarat.
Tidigare behandling
Socialnämndsutskottet 2021-09-22, § 32: E-förslaget anses besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
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Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
Marita Lynard, enhetschef.
Förslagsställaren.
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Återremiss av motion från Ingrid Book (SD) och
Pernilla Lidfeldt (-) om inventering av
återvinningsstationer
Ärendenummer KS 2021.797
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ingrid Book (SD) och Pernilla Lidfeldt (-) har inkommit med en motion som
sammanställs i 2 att-satser:
1. Att Skurups kommun genomför en inventering av befintliga
återvinningsstationer för att utreda behov som kan tillgodoses genom att
mark avsätts för ändamålet vid ny exploatering.
2. Att om någon återvinningsstation tages bort ersätts den med en ny inom
skälig tid
Motionens första att-sats är en återkommande punkt i samrådsmöten med
FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). FTI ansvarar för ÅVS
(återvinningsstationerna) och att insamlingsmålen ska uppnås. Då ÅVS
etablerades 1992, gjordes en uppskattning om att en ÅVS per 1800 invånare
var rimligt i landets kommuner. I Skurups kommun är vi ca 16000 invånare
och har 10st ÅVS. Det motsvarar 18000 invånare enl. FTI´s beräkning, så vi
har egentligen fler än det antal vi är berättigade till. Dock ökar Skurups
invånarantal år efter år, så Miljöstrategiska enheten ser över behovet av fler
ÅVS i samband med nya detaljplaner.
Motionens andra att-sats är en praxis och uppfylls så långt det går. Det
händer att en ÅVS måste flyttas och FTI ombesörjer bygglov och bekostar
flytt om kommunen är behjälplig med alternativ mark som uppfyller FTI´s,
bygglovshandläggaren och ev. närboendes krav. Ett undantag gällande
praxis är att i Abbekås togs återvinningsstationen bort 2019-03-15. Det
fanns en alternativ plats som dock inte uppfyllde bygglovskrav och stred
mot gällande detaljplan. Ett flertal närboende var dessutom negativa. Någon
ny plats har därefter inte funnits lämplig.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27.
Motion daterad 2021-05-31.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Återremiss av e-förslag om åretrunt-brygga i
Bingsmarken
Ärendenummer KS 2021.298
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återemitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget efterlyser en året-runt brygga i Bingsmarken:
•
•
•

Bred brygga med flera badmöjligheter.
Tillgänglighetsanpassad (oklart om avser tillgänglighetsanpassat bad
eller enbart bryggtillgång).
Förslag att låta företag och privatpersoner få köpa plankor och få sitt
namn ingraverat för att reducera kostnaden och öka känslan av
”min” brygga.

Förvaltningen ser fördelar med en permanent brygga i Bingsmarken. Den
befintliga bryggan i Bingsmarken är förknippad med höga driftskostnader
och inom en snar framtid i behov av utbyte. En permanent brygga 50 meter
bedöms kosta 2,5-3,1 Mkr beroende på hur pass tillgänglig den utformas.
Det finns möjligheter till vissa intäkter (under 10 % av kostnaden) från
försäljning av plankor och bänkar men detta innebär dock en ökad
administrativ hantering samt ökade kostnader för att producera bryggan
samt underhåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-22.
E-förslag inkommet 2021-02-24.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
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Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Corfitz Nelsson, strateg.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
Förslagsställaren.
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Återremiss av ny skola på Västeräng
Ärendenummer KS 2020.1716
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
Reservation
Moderaterna reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Exploateringsområdet Västeräng växer fram och förslag för detaljplanen för
etapp 2 har fastställts av kommunfullmäktige 2021-06-08. I förslaget för
detaljplan för etapp 1 ligger ett område planlagt för förskola med ca 150
barn. I detaljplaneförslaget etapp 2 föreslås att uppföra en skola för cirka
620 barn och en tillhörande idrottshall.
Med anledning av planeringsprocessen för skolbyggnationen har
serviceförvaltningen och skol- och utbildningsförvaltningen gemensamt
tagit fram underlag för tjänsteskrivelsen i form av en rapport för nuläget och
långsiktiga behov avseende skolans möjliga utformning och långsiktiga
ägande för politiskt beslut om inriktningen för kommunens fortsatta
planering.
Förvaltningarna ser att det finns två principiella frågeområden att ta
ställning till:
1. Skolans utformning/inriktning
2. Det långsiktiga ägandet av skolbyggnaden
Befolknings- och skolprognosen tillsammans med bostadsbyggandet tyder
på att elevantalet kommer att fortsätta öka de närmsta åren. Det är främst
inom Skurups tätort som behovet ses av en ny skola som kan tillgodose
behoven för nya elever men också utgöra bättre och mer ändamålsenliga
lokaler då två av grundskolorna i tätorten idag antingen är nära sin
maxkapacitet redan idag eller hålls i tillfälliga lokaler.
Sammantaget bedömer förvaltningarna att nuvarande befolkningsmängd
(som just nu ligger över befolkningsprognosen) tillsammans med
kommande inflyttning, prognosticerat elevantal och befintlig lokalsituation
definitivt genererar behovet av en ny grundskola i Skurups tätort med
utrymme för en grundskoleverksamhet för åk F-9 för ca 750 elever och en
grundsärskola (inkl. träningsskola) för ca 25-30 elever.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10.
Rapport, daterad 2021-11-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en ny grundskola (F-9) inklusive
grundsärskola byggs på Västeräng.
Vid beslut om ny skola på Västeräng lämnas följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om att ge i uppdrag till skol- och
utbildningsutskottet att planera och genomföra en sammanslagning och flytt
av Rutgerskolan och Alléskolan till skolan på Västeräng.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ett av följande alternativ:
1. Skolbyggnaden upphandlas och ägs långsiktigt av Skurup
Kommunala AB (SKAB).
2. Skolbyggnaden upphandlas och ägs långsiktigt av Skurups kommun.
3. Skurups kommun upphandlar ett långsiktigt hyresavtal och
skolbyggnaden uppförs och ägs av vinnande anbudsgivare.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 19: Ärendet remitteras till skol- och
utbildningsutskottet för vidare diskussion, komplettering med ekonomiskt
underlag samt alternativförslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras.
Magnus Alm (S): Ärendet återremitteras.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
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Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att återremittera ärendet.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Utökning av borgensram för Skurups Elverk AB
Ärendenummer KS 2021.1316
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups Elverks
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230 000 000
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 1370 000 000
kronor enligt bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Elverk AB har ansökt om utökning av borgensramen från 180 mkr
till 230 mkr för att finansiera investeringen av Skurups anslutning till
regionnät.
Den av kommunfullmäktige beslutade sammanlagda borgensramen för de
kommunala bolagen uppgår för närvarande till 1 320 mkr. Av beslutad
borgen har 1 157,2 mkr ianspråktagits genom extern upplåning. Dessutom
har bolagen beviljats kredit på koncernkontot med 31 mkr.
Beslutad borgensram för Skurups Elverk uppgår till 180 mkr vilket har
ianspråktagits. Av bilaga 1 – Ramar för upplåning, utlåning och borgen
specificeras borgensramen som föreslås uppgå till totalt 1370 mkr för
kommunkoncernen och då är elverkets begäran om utökning av borgen till
230 mkr beaktad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26.
Skurups Elverk ABs styrelsens beslut EL § 74 Ärendenummer EL 2021.80
daterad 2021-10-07.
Bilaga 1 - Ramar för upplåning och borgen för kommunkoncernen.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups Elverks
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230 000 000
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 1370 000 000
kronor enligt bilaga 1.
3. Borgensavtal kommer inte tecknas och krav på amortering ställs inte
vilket är ett avsteg från finanspolicyn 6.3.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, §16:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups Elverks
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230 000 000
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 1370 000 000
kronor enligt bilaga 1.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Johan Bolinder (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Birgitta Bergman, ekonomichef.
Skurups Elverk AB.
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Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Nils
Ärendenummer KS 2021.1333
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar samordningsförbundets ledamöter
och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsberättelse, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020
för Samordningsförbundet Nils.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09.
Årsberättelse 2020.
Revisionsberättelse 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar samordningsförbundets ledamöter
och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 18:
Beredningsutskottet finner ärendet allsidigt belyst och överlämnar
förvaltningens förslag enligt nedan till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar samordningsförbundets ledamöter
och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Nils.
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Svar på e-förslag om ljusshow på nyårsafton fr o m
2021 och framåt - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2020.1762
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inte att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget med hänvisning till att budgetmedel saknas för genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Inkommit e-förslag om ljusshow på nyårsafton fr o m 2021 och framåt.
Med tanke på alla som lider av fyrverkerier både människor och framförallt
djur, så vill jag framföra ett förslag om en ljusshow på allmän plats.
Lidköping bl a har under flera år kört detta och det är väldigt uppskattat.
En show med stämningsfull, pampig musik, versen ”Ring, klocka ring” och
sedan denna lazershow för att värna om djur, natur, miljön och ALLT som
lever. En bra plats för detta hade varit Svaneholmsslott eller möjligtvis
Mossbystrand. Det bör finnas bra parkeringsmöjligheter och fri överblick.
Konsekvensanalys/Överväganden

Förslagsställaren föreslår Svaneholms slott som en bra plats för en ljusshow.
Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är platsen bra, dock äger kommunen
varken slottet eller dess närliggande område. Ett arrangemang likt detta
ligger dock i linje med den strategi för Svaneholm som kommunfullmäktige
antagit.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål

I kommunens allmänna ordningsföreskrifter (KS 2019.1683) står det
följande:
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
22 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område i hela kommunen.
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats
utan polismyndighetens tillstånd endast natten nyårsafton/nyårsdagen
mellan kl.23.00 och 01.00. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens
belägenhet och övriga omständigheter.
Ekonomi

En ljusshow likt den som Lidköping kommun anordnat kostar cirka 200 000
kronor. Det finns inget utrymme i kultur och fritids budgetram för att
anordna en ljusshow i kommunen.
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Beslutsunderlag
E-förslag 2021-04-06.
Tjänsteskrivelse 2021-06-29.
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24, § 24:
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget med hänvisning till att budgetmedel saknas för genomförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
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Revidering av föreningsstöd - återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2016.183
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inte att invända mot beredningens förslag.
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.
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Den stora förändringen med förslaget är att alla föreningar behandlas på
liknande sätt, oavsett om det är en kultur-, pensionärs- eller idrottsförening,
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 2021-10-11.
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
Beredningsutskott 2021-11-17, § 25:
Beredningsutskottet finner ärendet allsidigt belyst och
överlämnar beredningens förslag enligt nedan till kommunstyrelsen:
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.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-10-19 § 30:
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.
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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.
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.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-30

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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om en
naturbruksutbildning för framtiden
Ärendenummer KS 2020.1668
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C) och Solbritt
Lundgren (C) yrkar motionärerna på att
- låta ta fram en strategi med tillhörande handlingsplan för att utveckla Nils
Holgerssongymnasiet och dess naturbruksutbildningar.
- i arbetet med att ta fram en strategi utreda möjligheterna till att utöka
samarbetet mellan Nils Holgerssongymnasiet och till exempel Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet och näringslivet.
- utreda start av nya eftergymnasiala utbildningar för att kunna nyttja
skolans resurser och möjligheter bättre.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att det finns möjlighet att utveckla
naturbruksutbildningarna på Nils Holgersson. Vid bifall ser förvaltningen att
motionen beslutas i sin helhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03
Motion, daterad 2020-12-01
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 21: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar beredningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Skol- och utbildningsberedningen förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Alternativförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Skol- och utbildningsberedningen 2021-03-10, § 7:
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Skol- och utbildningsberedningen 2021-02-10, § 3:
Skol- och utbildningsberedningen beslutar bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef.
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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
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
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.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-04-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-14.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 22: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar beredningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-10-19, § 33:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Pär Moberg (V).
Babak Rahimi (V).
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Svar på e-förslag om en ställning för gravljus i
Abbekås hamn
Ärendenummer KS 2020.1718
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I e-förslaget föreslås att kommunen anordnar en ställning för gravljus i
Abbekås hamn såsom en minnesplats för de som gravsätts till havs.
Förvaltningen sympatiserar med förslaget men ifrågasätter huruvida detta är
en kommunal angelägenhet.
Enligt begravningslagen (1990:1144) är Svenska kyrkan huvudman för
begravningsverksamhet, vilket även omfattar de som inte tillhör ett kristet
trossamfund. Församlingarna inom Svenska kyrkan ansvarar för allmänna
begravningsplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande
slag. Efter tillstånd av länsstyrelsen kan gravsättning ske på annan plats än
begravningsplats, t ex genom att aska sprids i havet.
Eftersom Svenska kyrkan ansvarar för begravningsplatser och andra
gravanläggningar kan det ifrågasättas om anordnandet av en
minnesplats/ställning med gravljus i Abbekås hamn är en uppgift för
kommunen. Enligt kommunallagen 2 kap 2 § får kommuner inte ha hand om
sådana angelägenheter som ankommer på någon annan.
Till detta kan läggas synpunkter på valet av placering av minnesplatsen,
Abbekås Hamn.
Hamnen är en publik plats, i synnerhet sommartid, med omfattande båtliv
och andra besökare, samt seglarskola för barn och ungdomar. Det finns
också en restaurang som under våren har öppnat i ny regi, och nya
funktioner i hamnen tillförts. Det planeras även för etablering av en
glasskiosk i hamnområdet, för vilken kommunen utarrenderat ett
markområde.
Sammantaget har åtgärder som stärker Abbekås Hamn som besöksmål
genomförts från både kommunens, näringslivets och föreningslivets sida.
Inför sommaren har kommunen inrättat fler parkeringsplatser för att
underlätta för ett ökat antal besökare. Utvecklingen i Abbekås Hamn är
positiv för både den direkta besöksnäringen och för andra företag som
betjänar besökare, längs hela Sydkusten.
Utifrån denna inriktning kan det finnas en risk att det skapas en slags
”konfliktyta” mellan personer som söker upp minnesplatsen för att i stillhet
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och ro hedra sina avlidna nära och kära och utvecklingen av hamnen som ett
besöksmål med ett ökat antal besökare. Därav anser serviceförvaltningen att
valet av plats är mindre lämpligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01.
E-förslag.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 23: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar beredningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24, §23:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Förslagsställaren
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Svar på e-förslag om minskad servering av kött – bra
för djuren, barnen och klimatet
Ärendenummer KS 2021.800
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslår fullmäktige avslå e-förslaget om
minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget föreslår att Skurups kommun minskar serveringen av kött i
förskolor och skolor med 50 % tills 2030 med utgångspunkt från 2021 års
nivå.
Måltidsservice och skol- och utbildningsförvaltningen har sammanställt
arbetet med måltider i dagsläget inom förskola och skola, där den styrande
planen ”Plan för mat och måltider” är rådande. Underlag har även hämtats
från Livsmedelsverket.
Sammanfattningsvis ser vi ingen risk med förslaget om att minska
serveringen av kött, varken näringsmässigt eller miljömässigt, snarare
tvärtom. Däremot måste vissa faktorer tas i beaktande som till exempel
infasning av nya maträtter. För att barn och elever ska få i sig tillräckligt
med energi och näringsämnen är det mycket viktigt att barn och elever
känner igen samt tycker om de maträtter som serveras.
Förslaget skulle innebära att det styrande dokumentet ”Plan för mat och
måltider inom Skurups kommun” behöver revideras med nya mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07.
E-förlag daterat 2021-06-07.
Meny utveckling 2021-2030 minska kött, daterad 2021-10-08.
Riktlinjer för måltider i förskolan, Livsmedelsverket, daterad januari 2021.
Riktlinjer för måltider i skolan, Livsmedelsverket, daterad januari 2021.
Plan för mat och måltider Dnr KS 2018-1150, daterad 2014-04-28.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 24: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar beredningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Skol- och utbildningsberedningen föreslår fullmäktige avslå e-förslaget om
minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet.
Skol- och utbildningsberedningen 2021-10-20, § 15:
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Skol- och utbildningsberedningen föreslår fullmäktige avslå e-förslaget om
minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Skol-och utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Lena Planken, förvaltningschef.
Anna-Lena Svensson, måltidschef.
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Uppdrag gällande bostadspolitisk strategi
Ärendenummer KS 2021.251
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsberedningen att arbeta fram förslag
till bostadspolitisk strategi för Skurups kommun. Förslag till bostadspolitisk
strategi ska föreligga för beslut i kommunfullmäktige senast i augusti 2022.
Sammanfattning av ärendet
Presidieberedningen har tidigare diskuterat behovet av en bostadspolitisk
strategi för kommunen.
Ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) framför i skrivelse följande:
"Skurups Kommun är i behov av en långsiktiga bostadspolitisk strategi för
att få en bostadsmarknad som fungerar väl i kommunen. Det handlar om hur
man planerar och utformar miljöer och byggnader på tryggt och säkert sätt
för medborgarna. Utbudet av bostäder är avgörande för den ekonomiska
tillväxten. Näringslivsutvecklingen ökar i kommunen och därmed också
behovet av bostäder. Bostadsbrist är ett välfärdsproblem när utbudet på
bostadsmarknaden inte möter hushållens efterfrågan eller behov i form av
lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer, boendekostnader med mera.
Nyproduktion av bostäder som bidrar till varierat utbud skapar också
flyttkedjor som ökar möjligheterna att möta efterfrågan. Bostadsfrågan är
också av central betydelse för att minska utanförskapet.
Undertecknad tycker att det behövs en bostadspolitisk strategi för Skurups
Kommun. Strategin ska beakta följande:
•
•
•
•
•
•

Att Skurups Kommun tar fram nya riktlinjer för en god dialog med
medborgare, fastighetshetägare och andra viktiga aktörer när olika
projekt genomförs.
Att Skurups Kommun tydligt redovisar långsiktiga ”centrum/stads”
förnyelseprojekt i en bostadspolitisk strategi.
Att Skurups Kommun arbetar för en god bostadsförsörjning för
samtliga grupper i samhället.
Att Skurups Kommun tar fram en tydlig strategi på hur kommunen
kan främja ett klimatsmart byggande.
Att Skurups Kommun undviker att bygga på högklassig
jordbruksmark. Förtätad byggnation bör prioriteras så långt det är
möjligt.
Att Skurups Kommun redovisar hur man ser på byggnation i
kustnära områden samt perspektiv angående strandskyddslagen.
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Att Skurups Kommun ser över möjligheterna att förenkla
bygglovsprocesserna.
Att Skurups Kommun tar fram en strategi hur allmännyttan ska se ut
framöver.

Det övergripande syftet med en bostadspolitisk strategi ska vara att skapa en
god bostadsförsörjning i kommunen. Ett internt syfte ska vara att skapa ett
samlat agerande mellan kommun och bolag. Ett externt syfte ska vara att
visa kommunens intentioner så tydligt som möjligt för parterna på
bostadsmarknaden."
Ärendet har kompletterats med det av kommunfullmäktige antagna
"Bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022".
Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 26:
Beredningsutskottet finner ärendet allsidigt belyst och överlämnar
förvaltningens förslag enligt nedan till kommunstyrelsen.
Ärendehandlingarna till kommunstyrelsen kompletteras med nuvarande
bostadsförsörjningsprogram.
Presidieberedningens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsberedningen att arbeta fram förslag
till bostadspolitisk strategi för Skurups kommun. Förslag till bostadspolitisk
strategi ska föreligga för beslut i kommunfullmäktige senast i augusti 2022.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-03-16, § 12:
Presidieberedningens förslag:
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsberedningen att arbeta fram förslag
till bostadspolitisk strategi för Skurups kommun. Förslag till bostadspolitisk
strategi ska föreligga för beslut i kommunfullmäktige senast i augusti 2022.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-02-09 § 7:
Ärendet tas upp för ny diskussion vid nästa presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
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Taxa enligt plan- och bygglagen för Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1417
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anta reviderad taxa enligt plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Myndighetschef Lena Saksi föredrar ärendet.
Revideringen av taxan innebär att en bilaga 1 med fasta avgifter adderas till
taxan. Gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2019. Timavgiften i
förslaget föreslås förbli densamma, enbart uppräknad enligt SKLs index
PKV, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Bilaga 1 ersätter annan
taxa för specificerade uppräknade objekt. Befintlig taxa för bygglov och
anmälningar är komplicerad och svår. Medborgare och näringsidkare kan
inte själva räkna ut priset på åtgärden de önskar vidta. Handläggarna kan
inte heller ge dem ett rakt och enkelt svar på frågan ”vad kostar det?” utan
att först ha fått se handlingarna. För att underlätta för alla parter så föreslår
Myndighetsenheten att objekt där myndighetsenheten kunnat räkna ut ett
rimligt snittvärde ska få ett fast pris. Detta innebär att komplicerade objekt
inte kan få fast pris, då de dels är unika samt dels varierar kostnaden stort.
Den fasta taxan förbättrar bemötandet, effektiviserar och förbättrar för
medborgarna. Förslaget bidrar till serviceorienterad myndighetsutövning.
När det gäller anmälningar har plan- och bygglagen ändrats, men inte
bygglovstaxan i Skurups kommun. Dessa nedan uppräknade åtgärder har nu
fått en fast avgift.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komplementbostadshus,
komplementbyggnad upp till 30 kvm,
15 kvm tillbyggnad
takkupa saknades i taxan,
inredning av ytterligare bostad i ett - eller tvåbostadshus,
hiss/ramp andra byggnader,
installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i
enbostadshus,
vindkraftverk (gårdsverk), nybyggnad eller väsentlig ändring,
ändring av bärande konstruktion/brand, eller när byggnadens
planlösning påverkas avsevärt, mindre åtgärd
rivning som inte kräver rivningslov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dat. 2021-10-21.
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Bilaga 1 Fasta avgifter för bygglov o anmälan.
Nu gällande taxa med ändring avseende fasta avgifter.
Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anta reviderad taxa enligt plan- och bygglagen.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 27:
Beredningsutskottet finner ärendet allsidigt belyst och
överlämnar nämndens förslag enligt nedan till kommunstyrelsen:
Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa
enligt plan- och bygglagen.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2021-10-21, §221:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar att godkänna
Myndighetsenhetens föreliggande förslag till reviderad taxa enligt plan- och
bygglagen samt att översända det till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige 2019-12-16, § 357:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timtaxan till 950 kronor och att
den index-uppräknas efter PKV samt att fastställa N-faktorn till 1,0 samt att
anta reviderad taxa enligt plan- och bygglagen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämnden för miljö och
byggnads förslag och finner att kommunstyrelsen inte har något att invända
mot detsamma.
Beslutet skickas till
Myndighetsenheten för miljö och byggnad.
Lena Saksi, myndighetschef för miljö och byggnad.
Ekonomienheten.
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Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del
av fastigheten Skurup 50:179 till fastigheten Skroten 4
- bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1158
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering.
Sammanfattning av ärendet
Lindborgs Bildemontering AB har inkommit med en förfrågan om att
förvärva ca 3000 kvm industrimark av fastigheten Skurup 50:179. Området
är beläget precis söder om återvinningsstationen i den östra delen av
Skurup.
Lindborgs Bildemontering ligger intill det aktuella området och avser att
utöka sin verksamhet. Det aktuella området har inte någon tillgång till väg
från annat håll.
Området har tidigare arrenderats av Skurups Däckservice. Skurups
Däckservice har inte längre något behov av ytan och har valt att säga upp
arrendekontraktet, se bifogad uppsägning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-10.
Uppsägning av arrende
Överenskommelse om fastighetsreglering
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 288

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-30

Sida

62 (117)

Yttrande över Remisspromemorian
Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare, U2021/03373 - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.993
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet så som sitt eget och överlämnar
det till utbildningsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun har bjudits in att yttra sig över Utbildningsdepartementets
promemoria ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare”,
U2021/03373. Förslaget i promemorian syftar till att stärka redan befintliga
strukturer som till exempel karriärstegsreformen.
I promemorian föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer,
lärare och förskollärare ska inrättas, 2023-07-01. Syftet är att stärka
skolprofessionerna, höja kvalitén på utbildningen och öka
skolprofessionernas attraktionskraft.
Programmet består av två olika delar: dels en nationell struktur för
kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt
meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare. För att säkra
professionernas inflytande ska det inom Skolverket finnas ett särskilt organ
”Rådet för professioner i skolväsendet”. Rådet ska bestå av företrädare för
professionerna, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket.
Kommunstyrelsen i Skurup instämmer i behovet av att stärka
skolprofessionerna, höja kvalitén på utbildningen och öka
skolprofessionernas attraktionskraft.
Kommunstyrelsen ser att det kan finnas ett behov av fortsatta statliga
satsningar på gemensam kompetensutveckling som till exempel matematikoch läslyftet, och en framtida rekryteringsutbildning för blivande skolledare
skulle kunna bidra till att huvudmännen kan finna intresserade blivande
skolledare. Men ett meriteringssystem utöver redan befintliga strukturer
med förstelärare och lektorer riskerar att öka kostnaderna, öka
administrationen och ta bort fokus från skolans kärnuppdrag, utbildning.
Reformen kan medföra ökade kostnader för, inte enbart staten, utan även
huvudmän och enskilda förskolor och skolor. Dessa ökade kostnader
kommer främst från en ökad administration kring reformens olika delar, till
exempel den årliga kollegiala bedömningen av 5500 förskollärares/lärares
undervisningsskicklighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-10.
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Förslag till yttrande, daterat 2021-09-10.
Promemoria från Utbildningsdepartementet daterad 2021-07-29.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet så som sitt eget och överlämnar
det till utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Prövning av kommunala bolag enligt 6 kap 9 §
kommunallagen - Skurupshem AB - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.665
Kommunstyrelsens beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att det finns skäl att anta att Skurupshem AB:s
verksamhet inte har skötts ändamålsenligt eller från ekonomisk synpunkt på
ett tillfredsställande sätt. Med anledning av lekmannarevisorernas
påpekande beslutar kommunstyrelsen att erinra Skurupshem AB:s styrelse
och dess enskilda ledamöter om skyldigheten att inhämta tillräcklig
information om bolagets verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut för
varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beträffande Skurupshem AB har lekmannarevisorerna bedömt att styrelsens
interna arbete och kommunikation har brustit under året och att det är
sannolikt att information som ställts till styrelsen inte delgetts hela styrelsen
i tillräcklig utsträckning. Lekmannarevisorerna bedömer därför att det finns
skäl att anta att bolagets verksamhet inte har skötts ändamålsenligt eller från
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna
bedömer vidare att detta har resulterat i brister i den interna kontrollen.
Verksamheten i Skurupshem AB har under året präglats av dels en större
fastighetsförsäljning och dels turbulens i ledningsstrukturen av bolaget med
flera styrelseledamöter som avsagt sig uppdraget, däribland
styrelseordföranden, samt entledigande av verkställande direktören.
Beträffande fastighetsförsäljningen har revisorerna inlett en särskild
granskning av denna. Styrelsen för Skurupshem har också inlett en
internutredning för att utreda förehavanden kring tidigare
styrelseordföranden och verkställande direktören. Utgången och
konsekvenserna av internutredningen får än så länge bedömas som rättsligt
osäker. Vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse föreligger inte heller den
auktoriserade revisorns revisionsberättelse, vilken kan komma att förändra
ställningstagande gällande Skurupshem AB.
Bedömningen i denna tjänsteskrivelse har gjorts utifrån
lekmannarevisorernas granskningsrapporter, genomförda ägarsamråd och i
övrigt av förvaltningen vid genomgång av styrelseprotokoll samt
styrdokument.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2021-05-10.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Förvaltningens förslag till beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att det finns skäl att anta att Skurupshem AB:s
verksamhet inte har skötts ändamålsenligt eller från ekonomisk synpunkt på
ett tillfredsställande sätt. Med anledning av lekmannarevisorernas
påpekande beslutar kommunstyrelsen att erinra Skurupshem AB:s styrelse
och dess enskilda ledamöter om skyldigheten att inhämta tillräcklig
information om bolagets verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag avseende
Skurupshem AB och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skurupshem AB.
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Bemyndigande att utkvittera till kommunen
adresserade värdehandlingar eller paket från och med
2021-12-10 till och med 2023-01-31 - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2019.1779
Kommunstyrelsens beslut
Till kommunen adresserad värdepost utkvitteras av kommuninformatörerna,
kommunikationschef, nämndsekreterare, kommunsekreteraren, kanslichefen
eller ekonomichefen var för sig.
Till kommunen adresserade paket utkvitteras av kommuninformatörerna
eller kommunikationschef var för sig.
Beslutet gäller tiden till och med den 31 januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utser vem som får utkvittera till kommunen ställd
värdepost. Beslutet omfattar återstoden av mandatperioden 2019-2022 men
ska av praktiska skäl gälla tom 31 januari 2023.
Vid behov styrks behörigheten med protokollsutdrag alternativt
anställningsbevis.
Med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter avseende central
postöppningen behöver nytt beslut tas om att kvittering sker av personal
som bemannar kommunens information.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13.
Förvaltningens förslag till beslut
Till kommunen adresserad värdepost utkvitteras av kommuninformatörerna,
kommunikationschef, nämndsekreterare, kommunsekreteraren, kanslichefen
eller ekonomichefen var för sig.
Till kommunen adresserade paket utkvitteras av kommuninformatörerna
eller kommunikationschef var för sig.
Beslutet gäller tiden till och med den 31 januari 2023.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersoner.
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Leader 2023-2027 - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2020.784
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medverka i nästa programperiod år 20232027 för Leader.
Sammanfattning av ärendet
Jordbruksverket förbereder nästa programperiod för Leader inom EU 2023–
2027. När nästa programperiod startar år 2023 ska allt vara förberett för att
kunna starta upp åtgärder inom Leader. Det innebär att nya leaderområden
ska vara etablerade och godkända och att det ska vara möjligt att söka stöd.
Att etablera nya leaderområden är en lång process. Leader Söderslätt har
skickat in en intresseanmälan för att bilda leaderområde med kommunerna
Skurup, Svedala och Vellinge samt delar av Malmö och Trelleborg, vilket är
samma område som tidigare perioder.
Jordbruksverket har fått in 51 intresseanmälningar.
Eftersom leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv är det viktigt att
det lokala engagemanget tillvaratas även i framtagandet av strategin vilket
har gjorts genom att Leader Söderslätts förslag till strategi grundar sig på de
intressentdialoger som har genomförts under maj-augusti 2021, med såväl
offentliga, ideella som privata sektorerna i området. Dialogerna ligger till
grund för Leader Söderslätts utvecklingsstrategi.
Skurups kommun har skrivit under en avsiktsförklaring d v s att vi står
bakom arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Leader
Söderslätt. Avsiktsförklaringen är inte bindande och gäller inte
medfinansiering.
Den 15 oktober 2021 är det dags att skicka in Leader Söderslätts
utvecklingsstrategi och i juni 2022 är det dags att skicka in komplett
utvecklingsstrategi och ansökan om att få starta Leaderområde om Skurups
kommun beslutar att vara delaktiga i Leader under programperioden 20232027.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16.
Bilaga 1 Utkast Utvecklingsstrategi Leader Söderslätt 2023-2027
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medverka i nästa programperiod år 20232027 för Leader.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunövergripande stab
Magdalena Hellström, kommunikationschef
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Sammanträdesdagar 2022 - kommunstyrelsen bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1232
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för 2022:
2022-01-10
2022-02-16
2022-04-06
2022-05-17
2022-06-21
2022-08-30
2022-10-31
2022-11-30.
Sammanträdena hålls vanligtvis i sammanträdesrum Nils/Holger i
kommunhuset mellan kl. 08.30 och 12.00.
Beredningsutskottets sammanträdesdagar:
2021-12-15
2022-02-01
2022-03-08
2022-05-03
2022-06-07
2022-08-17
2022-09-19
2022-11-15.
Beredningsutskottet hålls vanligtvis i sammanträdesrum Selma i
kommunhuset kl. 13.00.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 14, ska kommunstyrelsen fastställa
sina sammanträdesdagar.
2022-04-06 behandlas Årsredovisning 2021.
2022-06-21 behandlas delårsrapport (T1)
2022-10-31 behandlas delårsrapport (T2) samt Budget 2023-2025.
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-04 att inrätta ett beredningsutskott. Av
föreliggande förslag framgår tider för kommunstyrelsens presidiums
ärendegenomgång. Kommunstyrelsen konstaterar att dessa tider nu blir
beredningsutskottets sammanträdesdagar.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2022-09-24.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för 2022:
2022-01-10
2022-02-16
2022-04-06
2022-05-17
2022-06-21
2022-08-30
2022-10-31
2022-11-30.
Sammanträdena hålls vanligtvis i sammanträdesrum Nils/Holger i
kommunhuset mellan kl. 08.30 och 12.00.
Kommunstyrelsens presidiums ärendegenomgång:
2021-12-15
2022-02-01
2022-03-08
2022-05-03
2022-06-07
2022-08-17
2022-09-19
2022-11-15.
Ärendegenomgångarna hålls vanligtvis i sammanträdesrum Selma i
kommunhuset mellan kl. 13.00 och 14.30.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Ordförandes förslag bifalles med ändring gällande
beredningsutskottet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget med ändring avseende
beredningsutskottets sammanträdesdagar och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Ekonomienheten.
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Svar på frågor från Jörgen Lidfeldt (-) om status för
artificiell förarassistans på skolbussar - bordlagt
ärende
Ärendenummer KS 2021.300
Kommunstyrelsens beslut
Frågorna anses besvarade.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (SD) ställer frågor om status för ärendet om
artificiell förarassistans på skolbussarna. 2019 beslutade
kommunfullmäktige att införa artificiell förarassistans på skolbussarna i
samband med upphandlande av nytt avtal.
Skolskjutsavtalet har varit ett treårsavtal med möjlighet till förlängning ett
år i taget i ytterligare tre år. Skol- och utbildningsförvaltningen har valt att
nyttja delen i avtalet som möjliggör förlängning utifrån hög nöjdhet med
leverans av tjänst.
Arbete med att ta fram ett nytt upphandlingsunderlag pågår och i underlaget
kommer krav på artificiell förarassistans att tas med. Ny avtalsperiod
kommer att gälla från och med höstterminen 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31, § 218: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2021-02-17, § 62: Ärendet remitteras till skol- och
utbildningsförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om frågorna anses besvarat och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om trafikproblem
- bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1117
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat.
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 det nu byggts paviljonger som skall rymma
Östergårdsskolans elever under ombyggnaden, aktualiseras frågan igen.
Förvaltningen tog därför våren 2021 fram ett förslag som möjliggjorde 20
ytterligare parkeringsplatser och en väsentligen bättre och säkrare
trafikmiljö genom att parkeringen enkelriktades och att eleverna skulle
kunna gå ut på GC vägen. Detta förslag avslogs.
Förvaltningens bedömning är att det tidigare förslaget är det mest lämpade
åtgärden utifrån förutsättningarna på platsen. Efter beslutet har mindre
åtgärder i form av 10-minutersparkeringar och en dropzon genomförts.
Ytterligare 10-minuters parkeringar kan inrättas, likaså att dedikera
parkeringsövervakning till området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13.
Initiativärende daterat 2021-08-31.
Förvaltningens ursprungliga förslag enligt tjänsteskrivelse i ärende KS
2021.466.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-08-31, § 226: Initiativet remitteras till
serviceförvaltningen för att komma med förslag på åtgärder problem med
av- och påstigning vid gamla Mariaskolan och nybyggda förskolan på
Maskingatan. Initiativet ska handläggas skyndsamt och ska återkomma på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Initiativet anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsens bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
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Svar på initiativ från Magnus Alm (S) om skapande
skola - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.886
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm(S) uttrycker i ett initiativärende oro över att skol- och
utbildningsförvaltningen fattat beslut om att betala tillbaka medel som sökts
via Statens kulturråd till Skapande skola verksamhet.
De skäl som förvaltningen haft som grund i beslutet att inte genomföra
aktiviteterna är att man under pandemin sett effekter av hög frånvaro med
förlorad undervisning som konsekvens. Utöver det görs bedömningen att
pedagogisk personal och skolledning behöver fokusera på att dels ge
eleverna kompensation för eventuell förlorad kunskapsinhämtning, dels tid
att organisera för detta.
Att organisera för en Skapande skolverksamhet, av god kvalité, som faller
inom aktuella kursplaner och förstärker det centrala innehållet i
undervisningen för alla elever i kommunen kräver mycket tid och resurser.
Under läsåret 2021/22 höjer vi kvalitén i elevernas lärande på annat sätt.
Skol- och utbildningsförvaltningen är positiv till att anlita kulturaktörer i
skolan och avser att söka medel från Statens kulturråd för kommande läsår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-09.
Initiativ daterat 2021-06-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 188: Kommunstyrelsen beslutar remittera
initiativet till skol- och utbildningsförvaltningen för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Initiativet anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, bitr förvaltningschef.
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Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om munskydd bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.154
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström föreslår i ett initiativärende:
•
•

Att munskydd erbjuds kostnadsfritt till samtliga elever, lärare, annan
skolpersonal i Skurups kommuns samtliga skolor.
Att munskydd erbjuds kostnadsfritt till skolskjutspersonal
verksamma vid Skurups kommuns samtliga skolor.

Skol- och utbildningsförvaltningen har fortlöpande under pandemin haft
avstämningsmöte med skyddsombud och fackliga representanter.
Tillsammans har man gått igenom gjorda riskbedömningar. På vissa
skolenheter uttrycktes önskemål om visir och munskydd för personalen.
Därför har förvaltningen tillsett att, för de av vår personal som så önskar,
finns denna skyddsutrustning att tillgå. Det är dock enstaka enheter som
lämnat önskemål om detta.
För eleverna gjordes bedömningen att utökade hygienrutiner med utökad
städning och handtvätt var mest framgångsrikt och säkert.
För skolskjutspersonalens arbetsmiljö ansvarar Bergkvara Buss.
Beslutsunderlag
Initiativ, daterat 2021-01-29.
Tjänsteskrivelse 2021-07-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-02-17, § 55: Ärendet remitteras till skol- och
utbildningsförvaltningen för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, bitr förvaltningschef.
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Svar på initiativ från Åsa Ekblad (M) om Skurups
stjärnskott - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1205
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla initiativet. Förvaltningen uppdras att ta
fram förslag till riktlinjer, se över rubriceringen samt återkomma med
förslaget för behandling i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) föreslår i en skrivelse att det upprättas rutiner för att
uppmärksamma Skurus stjärnskott och att det i rutinerna ingår att
uppmärksamma stjärnskottet vid det aktuella tillfället och även omnämna
årets stjärnskott vid ett samlat tillfälle t ex vid nationaldagsfirandet.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar Åsa Ekblad (M)
att det kan finnas många stjärnskott under ett år och att det på ett enkelt vis
ska uppmärksammas löpande under året. Vid t ex nationaldagsfirandet läses
namnen på alla stjärnskott som uppmärksammats under åtet. Skurups
stjärnskott riktar sig åt alla som på något sätt gjort en beundransvärd insats.
Kommundirektör Marcus Willman redogör för nomenklatur för
styrdokument som är antagen av kommunfullmäktige. Av den framgår att
rutiner fastställs av verksamhetschef och riktlinjer fastställs av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2021-09-16.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Initiativet bifalles.
Nicklas Olsson (M): Initiativet bifalles med tillägg att uppdra åt
förvaltningen att se över rubriceringen då den nuvarande signalerar att det är
riktat till yngre nykomlingar.
Magnus Alm (S): Förslag till riktlinjer ska tas fram och behandlas av
kommunstyrelsen.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Initiativet bifalles.
Babak Rahimi (V): Initiativet bifalles med tillägg att förslag till riktlinjer
ska tas fram och behandlas av kommunstyrelsen.
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles med tillägg att förslag till riktlinjer
ska tas fram och behandlas av kommunstyrelsen.
Lena Axelsson (S): Initiativet bifalles med tillägg att förslag till riktlinjer
ska tas fram och behandlas av kommunstyrelsen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla initiativet och förvaltningen uppdras att ta fram förslag till
riktlinjer, se över rubriceringen och att återkomma med förslaget för
behandling i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Svar på initiativ från Åsa Ekblad (M) om att anmäla vid
misstänkt folkbokföringsbrott - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1282
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet avslås.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Åsa Ekblad (M) att kommunstyrelsen anmäler
misstankar om folkbokföringsbrott för att klargöra rättsläget samt
understryka olämpligheten utifrån det förtroende man erhållit som
förtroendevald.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2021-10-04.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Initiativet avslås.
Lena Axelsson (S): Initiativet avslås i detta specifika fall.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
avslår initiativet.
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Svar på initiativ från Kent Olsson (SkuP) om
minnesplats
Ärendenummer KS 2021.1102
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat med hänvisning till att kommunen inte får ha hand
om sådana angelägenheter som ankommer på någon annan.
Reservation
KO reservation till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
En minnesplats inrättas för de efterlevande som använt havet som
begravningsplats för sina anhöriga eller andra närstående.
•
•
•

En mindre yta avsetts bredvid hundbadplatsen öster om Abbekås och
att det placeras ut en bänk, en skylt om reserverad minnesplats,
gärna en ställning för ljus till den som önskar tända sådant.
Att serviceförvaltningen kan även få uppdraget att samla in ljusrester
m.m. vid minnesplatsen.
Föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna, ta
fram en kalkyl och föreslå ett regelverk för platsens användning och
skötsel.

Serviceförvaltningen kan utifrån aspekterna trafik, parkering, tillgänglighet
och belysning, inte rekommendera ett en minnesplats placeras vid
hundbadplatsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP): Ärendet återremitteras för att förvaltningen ska ta fram
lämplig plats för ändamålet.
Lars Nyström (SD): Initiativet anses besvarat med hänvisning till att
kommunen inte får ha hand om sådana angelägenheter som ankommer på
någon annan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Kent Olssons (SkuP) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Därefter ställer ordförande proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma, d v s att initiativet
anses besvarat.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
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Svar på initiativ från Magnus Alm (S) m fl om att
undersöka om den gyllene zonen är en realitet
Ärendenummer KS 2020.824
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt
Kommunens väl föreslår att kansliet genomför en anonym
enkätundersökning bland samtliga tjänstepersoner i syfte att ta reda på hur
samtliga tjänstemän upplever den politiska styrningen och nöjdheten med
sin arbetssituation i förhållande till det.
Bakgrunden till initiativärendet grundar sig i de uppsägningar bland högre
tjänstemän och chefer som skett under de senaste två åren.
Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt
Kommunens väl hänvisar till den dialog som genomfördes mellan
kommunens tjänstemän och politiker under tidigare mandatperiod. Dialogen
som fördes resulterade då i en samsyn över den så kallade gyllene zonen där
tjänstemän och politiker samverkar bäst, förhållningsregler togs fram och
implementerades.
Ärendet har tilldelats personalenheten, för att undersöka möjligheterna till
att genomföra undersökningen.
Personalenheten har tillgång till ett enkätverktyg för att ta fram digitala
enkäter. Möjlighet finns till att besvara enkätfrågor anonymt.
Vartannat år genomförs en medarbetarenkät via verktyget, enkäten
innehåller frågor som handlar om bland annat arbetsmiljö och ledarskap,
som skulle kunna ge en indikation på hur samarbetet mellan tjänstepersoner
och förtroendevald upplevs. Efter analysarbetet så upprättas handlingsplaner
där behov finns.
Senaste medarbetarenkäten kommer att utvärderas juni 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18.
Skrivelse daterad 2020-05-18.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 41: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar personalutskottets förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Initiativärendet anses besvarat.
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Personalutskottet 2021-09-30, § 59:
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att anse initiativärendet besvarat.
Kommunstyrelsen 2020-05-18 §165:
Kommunstyrelsen beslutar att initiativet remitteras till personalenheten för
beredning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Personalutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Personalenheten.
Marcus Willman, kommundirektör.
Dao Davidsson, personalchef.
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Planbesked för fastigheten Göte 8 m.fl.
Ärendenummer KS 2021.1401
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Göte 8
m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun har mottagit två intresseanmälningar med förslag till
bostadsbyggnation på fastigheterna Göte 8, 18, 19 samt del av Skurup
50:179. Fastigheterna är lokaliserade längs med Västergatan och består idag
av outnyttjade tomter samt en parkeringsplats. I en intresseanmälan föreslås
även bostadsbyggnation på fastigheten Göte 23 som idag är bebyggd med
kontorslokaler (iClean by Schön AB) med tillhörande lagerhall.
Fastigheten Göte 9 föreslås också omfattas av planbeskedet. Göte 9 är
planlagd för industriverksamhet idag men en befintlig villabostad finns på
tomten. Den nya detaljplanen kan medföra att bostaden blir planenlig.
Fastigheterna Göte 8, 18, 19 samt Skurup 50:179 ägs av kommunen.
Fastigheten Göte 23 ägs av Agm Fastigheter AB. Fastigheten Göte 9 ägs av
enskilda privatpersoner.
Serviceförvaltningen föreslår att ett detaljplanearbete inleds där samtliga
aktuella fastigheter omfattas så att ett helhetsgrepp för nybyggnation längs
med Västergatan kan tas.
Förvaltningen bedömer att cirka 20 bostäder inryms inom fastigheterna Göte
8, 18, 19 och del av Skurup 50:179 i 2 våningsplan med eventuellt en
indragen tredje våning. Ca 30 bostäder bedöms kunna inrymmas inom
fastigheten Göte 23 i 3 våningsplan med eventuellt en indragen fjärde
våning.
Förvaltningen kommer vidare arbeta med förslag till markanvisningsavtal
med respektive intressent som sedan tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01.
Karta, skala 1:2500.
Intresseanmälan Stenhusspecialisten i Skåne AB.
Intresseanmälan Yawanawa AB.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Göte 8
m.fl.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 28: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Göte 8
m.fl.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, kommundirektör.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Planbesked för fastigheten Örmölla 7:40 m.fl.
Ärendenummer KS 2021.1419
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örmölla
7:40 m.fl.
Fastigheterna tas med i pågående detaljplanearbete för Örmölla 12:31 och
Örmölla 7:28.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheterna Örmölla 7:40, 7:23, 7:26 och 7:27 är lokaliserade i Abbekås
mellan Träskomannavägen och Faxevägen. På fastigheten Örmölla 7:40
finns ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader. På fastigheten
Örmölla 7:23 finns 5 fritidshus, också kallade Faxestugorna.
Fastighetsägarna har inkommit med en förfrågan om fastigheterna kan tas
med i pågående detaljplanearbete för Örmölla 12:31 och 7:28.
Fastighetsägarna föreslår att det i stället för stugor byggs ca 5 enskilda
bostadshus vilka kan förses med trafikanslutning via den planerade vägen
som kopplar på Faxevägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03.
Karta, skala 1:4000.
Skissförslag.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örmölla
7:40 m.fl. och att fastigheterna tas med i pågående detaljplanearbete för
Örmölla 12:31 och Örmölla 7:28.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 29: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örmölla
7:40 m.fl. samt att fastigheterna tas med i pågående detaljplanearbete för
Örmölla 12:31 och Örmölla 7:28.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Planbesked för fastigheterna Örmölla 14:5 och Örmölla
7:29
Ärendenummer KS 2021.1144
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheterna Örmölla
7:29 och Örmölla 14:5 samt att fastigheterna Örmölla 7:29 och Örmölla
14:5 tas med i pågående detaljplanearbete för fastigheterna Örmölla 12:31
och Örmölla 7:28.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheterna Örmölla 7:29 och Örmölla 14:5 är lokaliserade i Abbekås
längs med Träskomannavägen. På fastigheten Örmölla 7:29 finns en
befintlig fritidsbostad ut mot vägen.
Fastighetsägarna har inkommit med en ansökan om planbesked. I
planbeskedet anges att fastighetsägarna önskar genomföra en
fastighetsreglering så att de två befintliga fastigheterna i stället blir fyra
likvärdigt stora fastigheter där tre nya fritidsbostäder möjliggörs genom en
detaljplan. Väganslutning föreslås från Träskomannavägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03.
Karta, skala 1:4000.
Ansökan om planbesked.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheterna Örmölla
7:29 och Örmölla 14:5 samt att fastigheterna Örmölla 7:29 och Örmölla
14:5 tas med i pågående detaljplanearbete för fastigheterna Örmölla 12:31
och Örmölla 7:28.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 30: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheterna Örmölla
7:29 och Örmölla 14:5 samt att fastigheterna Örmölla 7:29 och Örmölla
14:5 tas med i pågående detaljplanearbete för fastigheterna Örmölla 12:31
och Örmölla 7:28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Försäljning av del av Örsjö 1:51 genom
fastighetsreglering
Ärendenummer KS 2020.1085
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtal om fastighetsreglering för del av
fastigheten Örsjö 1:51.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att en ny grundskola skulle
byggas i Rydsgård med placering intill Rydsgårds Arena, på del av
fastigheten Örsjö 1:51. Skurup kommunala AB har fått uppdraget att
uppföra och projektera den nya skolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 att godkänna avtal om
fastighetsreglering för att överföra mark till Skurups kommunala AB där
den nya skolan nu är under byggnation.
Skurups kommunala AB har därefter inkommit med en muntlig begäran om
att köpa ytterligare 1200 kvm mark i anslutning till den nya skolan.
Markområdet behövs för anläggande av en fördröjningsyta för dagvatten i
enlighet med detaljplanens bestämmer.
Ett avtal om fastighetsreglering har tagits fram där del av fastigheten Örsjö
1:51 överförs till fastigheten Örsjö 1:102.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-29.
Avtal om fastighetsreglering med tillhörande karta.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtal om fastighetsreglering för del av
fastigheten Örsjö 1:51.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 31: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtal om fastighetsreglering för del av
fastigheten Örsjö 1:51.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 244: Kommunstyrelsen beslutar
godkänna avtal om fastighetsreglering för del av fastigheten Örsjö 1:51.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef Tillväxt och utveckling.

Sida

90 (117)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 305

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-30

Sida

91 (117)

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande
Skivarp 37:1 och Skivarp 32:1
Ärendenummer KS 2021.1405
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering.
Sammanfattning av ärendet
Bygguppmera i Skivarp AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva
ca 4100 kvm industrimark av fastigheten Skivarp 37:1. Området är beläget
intill företagets befintliga lokaler i södra delen av Skivarp.
Det aktuella området har länge arrenderats av företaget. Företaget planerar
nu att utöka sin verksamhet och uppföra en ny byggnad på det aktuella
markområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 32: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
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Fördelning av extra föreningsstöd, Covid-19
Ärendenummer KS 2021.291
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela extra föreningsstöd enligt följande
fördelning:
Hälsopunkten

10 000 kr

Janstorps AIF

30 000 kr

Rydsgårds AIF

30 000 kr

Skurups Kick & Boxningsklubb

30 000 kr

Skurups Bordtennisklubb

20 000 kr

Skivarps Scoutkår

14 000 kr

Skurups Scoutkår

14 500 kr

Skurups Skytteförening

8 600 kr

Skurups Sportklubb (Brottning)

15 000 kr

Wemmenhögs Budoklubb

30 000 kr

Skurups AIF

30 000 kr

Skivarps GIF

10 000 kr

Skurups Folkets hus och park

10 000 kr

Slimminge Bygdegårdsförening

6 000 kr

Röda korset

1 000 kr

Selma Lagerlöfgruppen i V. Vemmnhög 1 000 kr
Västra Nöbbelövs Byalag

6 000 kr

Jäv
Solbritt Lundgren (C) anmäler jäv.
Roland Hansson (S) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-22, § 97, att införa ett provisoriskt
stöd till föreningslivet med anledning utav Covid-19 under 2021. 17
föreningar tog möjligheten att ansöka om detta stöd.
Totalt har 266 100 kronor fördelats varav 222 100 kronor fördelats mellan
föreningar med fokus barn- och ungdomsverksamhet och 44 000 kronor
fördelats mellan övriga föreningar.
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I stödets regelverk står det följande:
"Stöd ges främst för:
• Intäktsbortfall som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer
och regler gällande coronaviruset under perioden 1 december-31 augusti.
• Driftkostnader för föreningar som äger eller hyr privat lokal/anläggning
som bedriver barn- och ungdomsverksamhet
Vid fördelning av stödet gör kommunen en uppskattning av
intäktsbortfallets koppling till driftkostnaderna och en samlad bedömning
utifrån föreningens ekonomiska läge. Påverkan på barn- och
ungdomsverksamhet prioriteras. Om föreningen erhållit stöd från annat håll
för ändamålet så beaktas det i bedömningen."
Fördelningen är gjord utifrån föreningarnas godkända intäktsbortfall som
uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler gällande
coronaviruset under perioden 1 december – 31 augusti. Intäktsbortfall för
dagliga barn- och ungdomsaktiviteter har ej godkänts då dessa intäkter
kompenserar kommunen i det lokala aktivitetsstödet.
Samtliga barn- och ungdomsföreningar har beviljats full täckning utifrån
godkända intäktsbortfall, med maxbelopp om 30 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-29.
Fördelning av extra stöd, daterad 2021-10-29.
Ansökningar - Extra Covid-stöd.
Bilaga 1 - Regelverk. Extra föreningsstöd med anledning av Covid.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela extra föreningsstöd enligt följande
fördelning:
Hälsopunkten

10 000 kr

Janstorps AIF

30 000 kr

Rydsgårds AIF

30 000 kr

Skurups Kick & Boxningsklubb

30 000 kr

Skurups Bordtennisklubb

20 000 kr

Skivarps Scoutkår

14 000 kr

Skurups Scoutkår

14 500 kr

Skurups Skytteförening

8 600 kr

Skurups Sportklubb (Brottning)

15 000 kr

Wemmenhögs Budoklubb

30 000 kr
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Skurups AIF

30 000 kr

Skivarps GIF

10 000 kr

Skurups Folkets hus och park

10 000 kr

Slimminge Bygdegårdsförening

6 000 kr

Röda korset

1 000 kr

Selma Lagerlöfgruppen i V. Vemmnhög 1 000 kr
Västra Nöbbelövs Byalag

6 000 kr

Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 33:
Beredningsutskottet finner ärendet allsidigt belyst och överlämnar
förvaltningens förslag enligt nedan till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att fördela extra föreningsstöd enligt följande
fördelning:
Hälsopunkten

10 000 kr

Janstorps AIF

30 000 kr

Rydsgårds AIF

30 000 kr

Skurups Kick & Boxningsklubb

30 000 kr

Skurups Bordtennisklubb

20 000 kr

Skivarps Scoutkår

14 000 kr

Skurups Scoutkår

14 500 kr

Skurups Skytteförening

8 600 kr

Skurups Sportklubb (Brottning)

15 000 kr

Wemmenhögs Budoklubb

30 000 kr

Skurups AIF

30 000 kr

Skivarps GIF

10 000 kr

Skurups Folkets hus och park

10 000 kr

Slimminge Bygdegårdsförening

6 000 kr

Röda korset

1 000 kr

Selma Lagerlöfgruppen i V. Vemmnhög 1 000 kr
Västra Nöbbelövs Byalag
Kommunstyrelsen 2021-03-22, §97:
Kommunstyrelsen beslutar följande:

6 000 kr.
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1. Införa ett provisoriskt stöd till föreningslivet med anledning utav
Covid-19 under 2021.
2. För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd för våren och/eller
höstens aktiviteter 2021 kommer stödet vid behov baseras på
deltagartillfälle för våren respektive hösten 2019.
3. Att tillfälligt vid ansökningsförfarandet 30 april 2021 i de befintliga
stöden "Utvecklingsstöd" och "Utvecklingsstöd-kultur", anta
följande tillägg i regelverkens prioriteringsområde: Projekt som
fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet och/eller
nyrekrytering av barn och unga.
Ovanstående beslut finansieras inom befintlig budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Anto Tomic, kultur- och fritidschef.
Martin Kalén, fritidsstrateg.
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Yttrande över remissförslag av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033
Ärendenummer KS 2021.1231
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att godkänna
och underteckna slutligt gemensamt remissvar från MLR på förslag till
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att
upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan (RTI) för utveckling av
transportsystemet för perioden 2022–2033. Den preliminära ramen är 5 050
miljoner kronor. Den slutgiltiga ekonomiska ramen fastställs när regeringen
fastställer den nationella planen under sommaren 2022.
Planen är på remiss till den 9 januari och samtliga Skånes kommuner har
möjlighet att lämna synpunkter på planen. MalmöLund Regionen (MLR)
avser samla medlemskommunerna till ett gemensamt remissvar för att på
detta sätt ge en betydligt mer tyngd åt remissvaret jämfört med att svar från
varje enskild kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-26.
Regional transportinfrastrukturplan Skåne 2022–2033, REMISSVERSION
2021-09-23.
Utkast till remissvar, 21-10-22.
Förslag yttrande RTI MalmöLundregionen 211116.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att godkänna
och underteckna slutligt gemensamt remissvar från MLR på förslag till
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 34: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att godkänna
och underteckna slutligt gemensamt remissvar från MLR på förslag till
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.
Marcus Willman, kommundirektör/tf förvaltningschef.
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Yttrande över granskningshandling Regionplan för
Skåne 2022–2040
Ärendenummer KS 2021.1230
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att godkänna
och underteckna MalmöLundregionens gemensamma granskningsyttrande
på Regionplan för Skåne 2022–2040.
Sammanfattning av ärendet
Region Skåne arbetar med att ta fram ”Regionplan för Skåne 2022–2040”
som planeras antas i juni 2022. Ett förslag till regionplan är nu ute på
granskning mellan 23 september – 31 december.
Regional planering är inte juridiskt bindande och avser inte att inskränka på
den kommunala planeringen. En gång per mandatperiod ska planen ses över
och revideras.
MalmöLundregionen lämnade ett gemensamt yttrande på samrådsförslaget
till Regionplan för Skåne 2022–2040 den 27 april 2021. Samtliga
kommuner förutom en ställde sig bakom det gemensamma yttrandet. De
punkter som behandlades i yttrandet var:
•
•
•
•
•
•
•
•

Övergripande synpunkter och reflektioner
Tydliggör regionplanens syfte
Vässa målbilden
Redovisa och stöd MalmöLundregionens roll i Skåne
Skånes utveckling kräver starka kopplingar med omvärlden
Flerkärnighetens roll för Skånes utveckling
Perspektiv bör utvecklas
Process för framtagande

Ett gemensamt arbete med granskningsremissen pågår inom MLR.
Serviceförvaltningen deltar i arbetet genom MLR:s arbetsgrupp för fysisk
planering och infrastruktur. Arbetsgruppens första förslag till yttrande
kommer att behandlas av kommundirektörsgruppen inom MLR den 202116-11. Beslut om yttrande tas i styrelsen i december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01
Granskningsyttrande över Regionplan från MLR utkast 2021-11-08
Regionplan för Skåne 2022-2040 - granskningshandlingar
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att godkänna
och underteckna MalmöLundregionens gemensamma granskningsyttrande
på Regionplan för Skåne 2022–2040.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 35: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att godkänna
och underteckna MalmöLundregionens gemensamma granskningsyttrande
på Regionplan för Skåne 2022–2040.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, kommundirektör/tf förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 309

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-30

Sida

100 (117)

Yttrande över ansökan om tillstånd att använda en
befintlig ledning 24 kV i markkabelutförande mellan två
transformatorstationer längs väg 768
Ärendenummer KS 2021.1197
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om tillstånd att använda befintlig
ledning 24 kV i markkabelutförande mellan två transformatorstationer längs
väg 768 genom nätkoncession.
Sammanfattning av ärendet
E.ON Energidistribution AB har inkommit med en ansökan till
Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta använda en befintlig
ledning (nätkoncession) mellan två transformatorstationer längs väg 768 i
den östra delen av Skurup, Skurups kommun. Efter en justering av
områdeskoncessionsgränser har markkabeln som tidigare låg inom E.ON
Energidistribution områdeskoncession hamnat inom Skurups Elverks
områdeskoncession. E.ON Energidistribution behöver därför ansöka om
nätkoncession för linje för den befintliga markkabeln.
Energimarknadsinspektionen har därefter ställt en remiss till Skurups
kommun över ansökan om nätkoncession. I yttrandet mot ansökan ska
Skurups kommun särskilt belysa om ledningen är förenlig med detaljplaner
och områdesbestämmelser.
Serviceförvaltningen bedömer inte att nätkoncessionen kommer att strida
mot ovan nämnda saker. Vid framtida planläggning av Pilgårdsområdet
kommer ledningen helt eller delvis hamna inom detaljplanerat område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Ansökan från E.ON Energidistribution
Koncessionskarta från E.ON Energidistribution
Kompletterande ansökan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om tillstånd att använda befintlig
ledning 24 kV i markkabelutförande mellan två transformatorstationer längs
väg 768 genom nätkoncession.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 36: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen godkänner ansökan om tillstånd att använda befintlig
ledning 24 kV i markkabelutförande mellan två transformatorstationer längs
väg 768 genom nätkoncession.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, Tillförordnad förvaltningschef
Julia Andersson Thysell, Planarkitekt
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Yttrande till förvaltningsrätten om överprövning enligt
kommunallagen - överklagan av Kommunstyrelsens
beslut 2021-10-04, § 234, om Initiativ om demokrati,
mål nr 11196-21
Ärendenummer KS 2021.1304
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag version 1.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det parlamentariska läget i Skurups kommun har
förvaltningen valt att presentera två alternativa förslag till yttrande. Version
1 innebär att kommunen bestrider överklagandet och således försvarar det
fattade beslutet. Version 2 innebär att kommunen bifaller överklagandet.
Efter beslut i kommunstyrelsen kan yttrandet undertecknas av kanslichefen
som innehar rättegångsfullmakt att företräda kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08.
Aktbilaga 12, Förvaltningsrätten i Malmö.
Yttrande, version 1.
Yttrande, version 2.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag version 1 eller 2.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 37: Beredningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
Huvudförslag
Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag, version1.
Alternativförslag
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Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag, version 2.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s yttrande
enligt version 1.
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 2.
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 2.
Solbritt Lundgren (C): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 1.
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 1.
Kent Olsson (SkuP): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 2.
Jörgen Lidfeldt (-):Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s yttrande
enligt version 1.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d
v s yttrande enligt version 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla beredningsutskottets alternativförslag, d v
s yttrande enligt version 2.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla beredningsutskottets alternativförslag, d v s yttrande
enligt version 2.
Nej-röst för att bifalla beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 1.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att bifalla beredningsutskottets huvudförslag bifalles,
d v s yttrande enligt version 1.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
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Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Yttrande till förvaltningsrätten om överprövning enligt
kommunallagen - överklagan av Kommunstyrelsens
beslut 2021-10-29, § 243-244 , initiativ om
beredningsutskott, mål nr 12285-21 och 12286-21
Ärendenummer KS 2021.1407
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag version 1.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det parlamentariska läget i Skurups kommun har
förvaltningen valt att presentera två alternativa förslag till yttrande. Version
1 innebär att kommunen bestrider överklagandet och således försvarar det
fattade beslutet. Version 2 innebär att kommunen bifaller överklagandet.
Efter beslut i kommunstyrelsen kan yttrandet undertecknas av kanslichefen
som innehar rättegångsfullmakt att företräda kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Aktbilaga 9, Förvaltningsrätten i Malmö
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09.
Yttrande, version 1.
Yttrande, version 2.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag version 1 eller 2.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 38: Beredningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
Huvudförslag
Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag, version 1.
Alternativförslag
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Kommunstyrelsen avger yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag, version 2.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s yttrande
enligt version 1.
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 2.
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 2.
Solbritt Lundgren (C): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 1.
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 1.
Kent Olsson (SkuP): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 2.
Jörgen Lidfeldt (-):Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s yttrande
enligt version 1.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d
v s yttrande enligt version 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla beredningsutskottets alternativförslag, d v
s yttrande enligt version 2.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla beredningsutskottets alternativförslag, d v s yttrande
enligt version 2.
Nej-röst för att bifalla beredningsutskottets huvudförslag bifalles, d v s
yttrande enligt version 1.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 jaröster mot 8 nej-röster att bifalla beredningsutskottets huvudförslag bifalles,
d v s yttrande enligt version 1.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
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Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Ledningssystem för elevhälsans hälso- och sjukvård i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1130
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ledningssystem för elevhälsans hälso- och sjukvård
i Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun är vårdgivare (VG) för de insatser som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen, HSL, (SFS 2017:30).
- VG ska ansvara för att det finns ett finns ett ledningssystem för
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
- VG ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
- VG ska ange hur uppgifterna, som ingår i arbetet med att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten, är fördelade i verksamheten.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska inom ramen för verksamhetens
ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet
genom att delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner
och metoder, risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål och
resultat. (SOSFS 2011:9)
Vårdgivaren antar/beslutar om ledningssystemet.
Elevhälsans medicinska (EMI), psykologiska och logopediska insats
omfattas av både skollag och hälso- och sjukvårdslag.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska ledningen av hälso- och
sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Kvaliteten i
verksamheten ska också systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Detta ledningssystem rör enbart de delar som regleras av hälso- och
sjukvårdslagen.
Ledningssystemets syfte är att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten i verksamheten. Ett ledningssystem är ett system för att
fastställa principer för ledning av verksamheten alla delar. Detta
ledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) samt för verksamheten relevanta lagar. Med stöd av
ledningssystemet ska verksamheten:
• planeras
• ledas
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• kontrolleras
• följas upp
• utvärderas
• förbättras
Ledningssystemet säkerställer att förändringar i lagar, föreskrifter och
allmänna råd appliceras i vår verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13.
Ledningssystem för elevhälsans hälso- och sjukvård i Skurups kommun,
inklusive bilagor, daterad 2021-06-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen besluta anta ledningssystem för elevhälsans
hälso- och sjukvård i Skurups kommun.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 39: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar utskottets förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen antar ledningssystem för elevhälsans hälso- och sjukvård
i Skurups kommun.
Skol- och utbildningsutskott 2021-10-25, § 55: Skol- och
utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta ledningssystem
för elevhälsans hälso- och sjukvård i Skurups kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
Ingela Mårtensson, chef centrala elevhälsa.
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Verksamhetschef för elevhälsans hälso- och sjukvård i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1131
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse chef för centrala elevhälsan till
verksamhetschef för elevhälsans insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen
tillika Lex Maria-ansvarig och informationssäkerhetsansvarig.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun är vårdgivare (VG) för de insatser som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen, HSL, (SFS 2017:30) Enligt HSL, framgår det även att
det ska finnas en verksamhetschef (VC) som svarar för verksamheten. VG
utser VC, Lex Maria-ansvarig och informationssäkerhetsansvarig.
Verksamhetschefen ansvarar för:
• systematiskt kvalitetsarbete
• löpande verksamhet
• avvikelser
• personal
• personuppgiftshantering
• samverkan
• information
VC som inte innehar medicinsk, psykologisk eller logopedisk kompetens
uppdrar ledningsuppgifter till person med den kompetensen att ansvara för
vård, behandling och diagnostik. I Skurups kommun finns medicinskt
ledningsansvarig (MLA), psykologiskt ledningsansvarig (PLA) och
logopediskt ledningsansvarig (LLA). De ansvarar för att upprätta rutiner för
det hälso- och sjukvårdsarbete som utförs i verksamheten. Varje legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal har i sin tur ett egenansvar för att se till att
processer och rutiner följs enligt rådande lagkrav.
Ledningssystemet styr de medicinska insatserna för skolsköterskor,
skolläkare, logoped och psykologer. Psykologer och logoped arbetar inom
den central barn- och elevhälsan. Skolsköterska ingår i den lokala
elevhälsan och skolläkare hyrs in. De olika yrkeskategorierna har inte
samma närmaste chef eller uppdragsgivare. För den medicinska
verksamheten föreslås att en gemensamt VC och ett ledningssystem. MLA
(medicinskt ledningsansvarig), PLA (psykologisk ledningsansvarig) och
LLA (logopediskt ledningsansvarig) bildar tillsammans med VC ett
kvalitetsteam. De medicinska, psykologiska och logopediska insatserna
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tillhör olika verksamhetsgrenar och lyder därmed under olika
sekretessbestämmelser vilket beaktas i kvalitetsteamet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen besluta att utse chef för centrala elevhälsan till
verksamhetschef för elevhälsans insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen
tillika Lex Maria-ansvarig och informationssäkerhetsansvarig.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 40: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förvaltningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utse chef för Centrala Elevhälsan till
verksamhetschef för elevhälsans insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen
tillika Lex Maria-ansvarig och informations-säkerhetsansvarig.
Skol- och utbildningsutskott 2021-10-25, § 56: Skol- och
utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse chef för
Centrala Elevhälsan till verksamhetschef för elevhälsans insatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen tillika Lex Maria-ansvarig och informationssäkerhetsansvarig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
Ingela Mårtensson, chef centrala elevhälsa.
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Anmälningsärenden - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.151
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden samtliga förvaltningar som var anmälda till
kommunstyrelsen sammanträde 2021-10-04. Men då ärendet blev bordlagt
anmäls de till dagens sammanträde istället.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt till kommunstyrelsen 202110-04 från serviceförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt till kommunstyrelsen 202110-04 från skol- och utbildningsförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal personuppgiftsincidenter, domar och
övrigt till kommunstyrelsen 2021-10-04 från kommunövergripande staben.
Kompletterande sammanställning anmälan av övrigt till kommunstyrelsen
2021-10-04.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälningsärenden
Ärendenummer KS 2021.151
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden samtliga förvaltningar som var anmälda till
kommunstyrelsen 2021-11-30.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt till kommunstyrelsen 202111-30 från serviceförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt till kommunstyrelsen 202111-30 från skol- och utbildningsförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal personuppgiftsincidenter, domar och
övrigt till kommunstyrelsen 2021-11-30 från kommunövergripande staben.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.152
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisning av delegationsbeslut från samtliga förvaltningar som
var anmälda till kommunstyrelsen sammanträde 2021-10-04. Men då
ärendet blev bordlagt anmäls de till dagens sammanträde istället.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2021-09-23.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2021-09-20.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen 2021-09-20.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer KS 2021.152
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att serviceförvaltningens redovisning görs om till
nästa sammanträde samt att övriga redovisningar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut enligt sammanställningarna.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet uppmärksammas att
serviceförvaltningens anmälan innehåller fel bilagor och att denna bör göras
om till nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2021-11-09.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2021-11-16.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen 2021-11-15.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott - bordlagt
ärende
Ärendenummer KS 2021.140
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag som var anmälda till kommunstyrelsen sammanträde 2021-10-04.
Men då ärendet blev bordlagt anmäls de till dagens sammanträde istället.
KS 2021.344, Skol- och utbildningsutskott 2021-08-23, § 41-46.
KS 2021.710, Personalutskottet 2021-08-26, § 48–56.
SH 2021.106, Skurupshem AB 2021-08-27, § 131-147.
JB 2021.47, Skurups Jordbruks AB 2021-08-19, § 83-101.
KA 2021.36, Skurup Kommunala AB 2021-08-26, § 55-65.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av protokoll från utskotten till kommunstyrelsen
2021-10-04.
Sammanställning anmälan av protokoll från bolagen till kommunstyrelsen
2021-10-04.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2021.140
Kommunstyrelsens beslut
ok
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
SH 2021.120, Skurupshem AB 2021-09-21, § 148-160.
KA 2021.43, Skurup Kommunala AB 2021-09-23, § 66-93.
KA 2021.54, Skurup Kommunala AB 2021-10-21, § 94-103.
EL 2021.69, Skurups Elverk AB 2021-09-16, § 66-73.
EL 2021.78, Skurups Elverk AB 2021-10-07, § 74
EL 2021.79, Skurups Elverk AB 2021-10-14, § 75-91.
EH 2021.31, Skurups Energihandel AB 2021-09-16, § 38-43.
EH 2021.33, Skurups Energihandel AB 2021-10-14, § 44-52.
JB 2021.57, Skurups Jordbruks AB 2021-09-30, § 102-119.
JB 2021.61, Skurups Jordbruks AB 2021-11-04, § 120-133.
KS 2021.703, Socialnämndsutskottet 2021-11-10, § 37-41.
KS 2021.711, Personalutskottet 2021-09-30, § 57-69.
KS 2021.761, Skol- och utbildningsutskott 2021-10-25, § 55-57.
KS 2021.1414, Beredningsutskott 2021-11-08, § 1-3.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av protokoll från utskotten till kommunstyrelsen
2021-11-30.
Sammanställning anmälan av protokoll från bolagen till kommunstyrelsen
2021-11-30.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

