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Förändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande ärende utgår från föredragningslistan:
Utökning av borgensram för Skurupshem AB.
Följande ärenden läggs till på föredragningslistan:
Initiativ från Lars Nyström (SD) om allmänhetens närvaro på
kommunstyrelsens möten.
Initiativ från Babak Rahimi (V) om biologisk mångfald.
Initiativ från Åsa Ekblad (M) om kommunstyrelsens möjlighet att del av
protokoll från Skurupshem AB.
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Försäljning av del av fastigheten Skurup 45:52,
Östergård
Ärendenummer KS 2020.276
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att fatta
beslut om överlåtelse till bostadsrättsförening samt underteckna köpebrev.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31, § 120, att godkänna köpeavtal för
del av fastigheten Skurup 45:52. Köpeavtalet är undertecknat 2020-04-14.
Enligt köpeavtalet skulle köparen påbörja byggnation inom två år vilket
också har skett i december 2021. I samband med detta betalades slutlikviden
och kommunen upprättade ett köpebrev vilket fungerar som ett kvitto för
betalningen så att den köparen kan söka lagfart. I köpebrevet fanns det med
ett överlåtelseförbud i enlighet med köpeavtalet, med följande
lydelse: "Fastigheten inte får överlåtas med tillträdesdag innan exploatering
av fastigheten är färdigställd. Med färdigställande avses därvid att
byggnation har godkänts vid slutbesiktning och är färdig för inflyttning samt
att byggnationen av de allmänna anläggningarna är färdigställda."
Sedan köpeavtalet tecknades har en avstyckning skett och den
aktuella fastigheten har fått fastighetsbeteckningen Skurup 45:97.
Köparen har för avsikt att bygga bostadsrätter. Ett vanligt förfarande är att
överlåtelse till bostadsrättsföreningen sker normalt innan byggnation
påbörjas. I och med den skrivning om överlåtelseförbud i köpebrevet kan
denna överlåtelse inte ske.
Kommunen har tidigare sålt tomter där det i köpeavtalet har framgått ett
undantag för överlåtelser till bostadsrättsföreningar. I detta fall har
undantaget inte funnits med i köpeavtalet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-03-31, § 120:
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Köpebrevet ändras i enlighet med förvaltningens förslag
och ärendet ska avgöras idag.
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Solbritt Lundgren (C): Överlåtelse till bostadsrättsföreningen godkänns.
Kent Olsson (SkuP): Ärendet ska avgöras idag och överlåtelsen till
bostadsrättsföreningen godkänns.
Johan Bolinder (M): Köpebrevet ändras i enlighet med förvaltningens
förslag och ärendet ska avgöras idag.
Kerstin Peterson-Broddas (L): Kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om överlåtelse till
bostadsrättsförening samt underteckna köpebrev.
Babak Rahimi (V): Kerstin Peterson-Broddas (L) förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Kerstin Peterson-Broddas (L) förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Kerstin Peterson-Broddas (L) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bifallas i enlighet med
Åsa Ekblads (M) m fl:s förslag eller delegeras till kommunstyrelsens
ordförande i enlighet med Kerstin Peterson-Broddas (L) m fl:s och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kerstin Peterson-Broddas (L)
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Kerstin Peterson-Broddas förslag.
Nej-röst för att bifalla Åsa Ekblads (M) förslag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med sju ja-röster
mot sex nej-röster att bifalla Kerstin Peterson-Broddas (L) förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm (S), Roland Hansson
(S), Kerstin Peterson-Brodda (L), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), Solbritt Lundgren (C) och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Deltagande i sammanträde på distans
Ärendenummer KS 2020.597
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, nämnderna samt
kommunfullmäktiges beredningar får deltaga vid respektive organs
sammanträden på distans när deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
Beslutet gäller tills vidare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2020-12-14, § 199, att medge deltagande i
sammanträde på distans. Beslutet gäller till och med 2021-12-31.
Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-01, § 32, att medge deltagande i
sammanträde på distans. Beslutet gäller till och med 2020-12-31.
Med anledning av fortsatt risk för smittspridning av coronaviruset och att
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa
sociala kontakter för att inte smitta andra, så vill Skurups kommun fortsatt
möjliggöra deltagande i sammanträden i politiska organ på distans.
Kommunallagen 5 kap. 16 § medger att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunallagen 6 kap. 24 § stadgar att fullmäktige ska besluta i vilken
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.
Deltagande på distans ska då ske på det sätt som anges i KL 5 kap. 16 §. En
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens
sammanträde.
Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas som en rättighet att
deltaga på distans. I varje enskilt fall måste ordföranden i det politiska
organet avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.
Den ledamot som vill deltaga på distans måste själv ha teknisk utrustning
som uppfyller kraven på bild- och ljudkvalitet för deltagande på distans.
Kommunen har idag tillgång till Teams vilket är den tekniska lösning som i
första hand används.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, nämnderna samt
kommunfullmäktiges beredningar får deltaga vid respektive organs
sammanträden på distans när deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
Alternativ 1
Beslutet gäller tills vidare.
Alternativ 2
Beslutet gäller under pågående pandemi, dock längst till och med 2022-1231.
Tidigare behandling
Beredningsutskott, 2021-12-15, § 49: Beredningsutskottet beslutar ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till förlängning av beslut om
deltagande i sammanträde på distans.
Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen 2022-01-10.
Kommunfullmäktige 2020-12-14, § 199: Kommunfullmäktige beslutar att
förlänga beslutet § 32/20 gällande deltagande i sammanträde på distans till
och med 2021-12-31, dock längst under pågående pandemi. Även
sammanträden med kommunfullmäktige omfattas av beslutet.
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 313:
Kommunfullmäktige föreslås att förlänga beslutet § 32/20 gällande
deltagande i sammanträde på distans till och med 2021-12-31, dock längst
under pågående pandemi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag enligt alternativ 1 bifalles, d v s
att beslutet gäller tillsvidare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition Johan Bolinders (M) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Utskott, Nämnder, Beredningar.
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Avskrivning av ärende om överlåtelse av kommunens
ansvar för allmänna vatten och avloppsanläggningar
Ärendenummer KS 2019.1605
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att bifalla en motion om att
utreda bolagisering av VA-verksamheten.
Utredningen utmynnade i ett förslag från förvaltningen vilket behandlades
av kommunfullmäktige 2020-06-01, § 36. Kommunfullmäktige beslutade då
att återremittera ärendet för komplettering.
Vid beredningsutskottets behandling av ärendet 2021-12-15 konstaterades
att ärendet inte längre är aktuellt och föreslog därför att kommunfullmäktige
avskriver ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 5: Beredningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet.
Kommunfullmäktige 2020-06-01, § 36: Ärendet återremitteras med
följande motivering:
- Avgifter tas i kommunfullmäktige.
- Ta fram plan för avgiftsförändringar.
- Säkerställa transparens samt hur de olika bolagens verksamhet redovisas.
- Redovisa kostnadseffekterna för kommunen samt bolaget.
- Se möjligheten att ha skilda individer i bolagsstyrelserna.
Kommunstyrelsen 2020-02-23 § 64: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att överföra kommunens ansvar som
huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen om
allmänna vattentjänster till nuvarande Skurups Elverk AB, som samtidigt
firmaändras till Skurups Teknik AB. Beslutet innebär att kommunstyrelsens
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ansvar för VA-verksamheten övergår till bolaget den dag tillträde sker i
enlighet med överlåtelse enligt punkt 4 nedan, d.v.s. 2020-09-01.
Kommunfullmäktige uppdrar till Skurups Kommunhus AB att tillse att
nuvarande Skurups Elverk AB bildar ett dotterbolag som övertar firman
Skurups Elverk AB och att elnätsverksamheten överförs till detta bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att styrelse och VD i blivande Skurups Elverk
AB ska utgöras av nuvarande styrelse och VD i nuvarande Skurups Elverk
AB. Det ska inte utgå särskilt arvode för uppdrag i blivande Skurups Elverk
AB eller nyligen bildade Skurups Energihandel AB.
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan
Skurups kommun och nuvarande Skurups Elverk AB. Skurups Kommunhus
AB ges i uppdrag att genom ägardirektiv, uppdra åt nuvarande Skurups
Elverk AB att godkänna avtalet.
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning och
ägardirektiv för blivande Skurups Teknik AB och blivande Skurups Elverk
AB.
Kommunfullmäktige beviljar nuvarande Skurups Elverk AB utökad
borgensram med 285 mkr för att bolaget genom lån ska kunna finansiera
övertagandet av VA-verksamheten enl. p. 4 ovan samt genomföra
investeringar t.o.m. 2023 enligt av kommunfullmäktige beslutad VA-plan.
Kommunfullmäktige antar Taxa för Skurups kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning att gälla från och med 2020-09-01.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna föreslaget samarbetsavtal med
nuvarande Skurups Elverk AB för att därigenom tillse att exploatering,
planering och annat behov av samverkan sker rationellt och med beaktande
av koncernnyttan.
Kommunstyrelsen 2020-01-13, § 7: Ärendet återremitteras för att ändra
bolagsstrukturen så att Skurups Teknik AB ansvarar för VA-frågor och
Skurups Elverk AB och Skurups Energihandels AB blir dotterbolag till
Skurups Teknik AB. Vidare ska borgensramen ändras för att inrymma de
investeringsplaner som finns samt för övriga eventuella avtal som finns.
Ärendet förtydligas med att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 (2019-03-25 KF §111: Motionen bifalles,
innebärande: Att Skurups kommun gör en utredning om att skapa ett
kommunalt VA-bolag. Utredningen finansieras inom befintlig budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till
Skurups Elverk AB
Ekonomienheten.
Kanslienheten.
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2015.128
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar i kommunstyrelsens
reglemente § 23-25.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen nyligen inrättat ett
beredningsutskott behöver kommunstyrelsens reglemente revideras.
Förvaltningen föreslår att dessa revideringar görs i § 23-25 som handlar om
det sedan tidigare avvecklade arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25.
Förslag till revidering i Reglementet för kommunstyrelsen, §§ 23-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar i kommunstyrelsens
reglemente § 23-25.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 53: Beredningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar i kommunstyrelsens
reglemente § 23-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Kompletteringsbudget 2022
Ärendenummer KS 2021.216
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget 2022 antas.
Alternativförslag
De folkvaldas kompletteringsbudget 2022 antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-14, § 325, att remittera ärendet till
budgetgruppen. Ordföranden informerade då att budgetgruppen planerades
genomföras 2021-12-15 i direkt anslutning till beredningsutskottets
sammanträde. Men efter sammanträdet beslutade ordförande skjuta fram
budgetgruppens möte vilket genomfördes 2021-12-20 då partierna fick en
genomgång av budgetförutsättningarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse kompletteringsbudget 2022 från den styrande mittenkoalitionen,
S, C, L, Kv, daterad 2021-12-13.
Ramfördelning 2022 - Den styrande mittenkoalitionen, S, C, L, Kv.
Skrivelse kompletteringsbudget 2022 från de folkvalda - Moderaterna,
Skurupspartiet, Sverigedemokraterna, daterad 2022-01-10.
Ramfördelning 2022 - De folkvalda - Moderaterna, Skurupspartiet,
Sverigedemokraterna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 54: Beredningsutskottet beslutar att
kompletteringsbudget 2022 ska behandlas av kommunstyrelsen 2021-01-10.
Kommunstyrelsen 2021-12-14, § 325: Kompletteringsbudgeten remitteras
till budgetgruppen för sedvanlig hantering.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 251: Informationen läggs till
handlingarna.
Beredningsutskott 2021-11-08, § 3: Beredningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen behandlar kompletteringsbudget på sammanträdet 202111-12.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): De folkvaldas kompletteringsbudget 2022 antas.
Lars Nyström (SD): De folkvaldas kompletteringsbudget 2022 antas.
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Solbritt Lundgren (C): Den styrande mittenkoalitionens
kompletteringsbudget 2022 antas.
Kent Olsson (SkuP): De folkvaldas kompletteringsbudget 2022 antas.
Magnus Alm (S): Den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget
2022 antas.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Den styrande mittenkoalitionens
kompletteringsbudget 2022 antas.
Babak Rahimi (V): Den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget
2022 antas.
Lena Axelsson (S): Den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget
2022 antas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar att den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget 2022 ska
utgöra kommunstyrelsens huvudförslag och de folkvaldas
kompletteringsbudget 2022 ska utgöra kommunstyrelsens alternativförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget
2022 ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag.
Nej-röst för att de folkvaldas kompletteringsbudget 2022 ska utgöra
kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med åtta ja-röster
mot fem nej-röster att den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget
2022 ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L), Babak Rahimi (V)
och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Förvaltningarna.
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Revidering av plan-, kart- och mättaxa
Ärendenummer KS 2019.1541
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad plan-, kart- och mättaxa.
Sammanfattning av ärendet
En ny plan-, kart- och mättaxa antogs av kommunfullmäktige 2020-06-01.
Förvaltningens förslag till revidering av taxan innebär att nybyggnation med
en BTA mellan 0–149 kvm får en objektsfaktor på 2 samt att nybyggnation
med en BTA mellan 150–299 kvm får en objektsfaktor på 3. Detta innebär
att mindre friliggande hus får en planavgift på 9 520 kr alternativt 14 280 kr
beräknat enligt 2021 års prisbasbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06.
Förslag till reviderad Plan-, kart- och mättaxa för Skurups kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad plan-, kart- och mättaxa.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 55: Beredningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad plan-, kart- och mättaxa.
Kommunfullmäktige 2020-06-01, § 38: Kommunfullmäktige beslutar att
anta ny plan-, kart- och mättaxa. Plan-, kart- och mättaxan utgår från planoch bygglovtaxan.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 67: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta ny plan-, kart- och mättaxa. Plan-, kart- och
mättaxan utgår från plan- och bygglovtaxan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Svar på motion från Jeanette Bohman (L) och Eva
Hallmer Lindahl (L) om prideflagga (regnbågsflagga)
Ärendenummer KS 2019.1298
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
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.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar kanslichef,
Christian Björkqvist, att kommunen saknar flaggpolicy men har sedan länge
en inarbetad praxis där man flaggar med följande flaggor: Svenska flaggan,
skånska flaggan, Skurups kommuns flagga, Europaflaggan samt besökande
länders flagga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-09-21.
JO beslut 2021-06-1, änr 647-2020.
Motion daterad 2019-09-16.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 56:
Beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt följande:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 270: Ärendet återremitteras till
förvaltningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-): Motionen avslås.
Kerstin Peterson-Brodda (L): Motionen bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Motionen anses besvarad med tillägget att nuvarande
praxis gäller där kommunen flaggar med följande flaggor: Svenska flaggan,
skånska flaggan, Skurups kommuns flagga, Europaflaggan samt besökande
länders flagga.
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Babak Rahimi (V): Bifall ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag.
Lars Nyström (SD): Kent Olssons (SkuP) förslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Motionen anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på framlagda förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad ska utgöra
kommunstyrelsens huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Kerstin Peterson-Broddas (L)
bifall och Jörgen Lidfeldts (-) avslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Kerstin Petersson-Broddas (L) bifall ska
utgöra kommunstyrelsens alternativförslag 1 och att Jörgen Lidfeldts (-)
avslag ska utgöra kommunstyrelsens alternativförslag 2.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om att utöka
marknadsföringen av naturbruksprogrammet
Ärendenummer KS 2020.1665
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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.
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
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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/
Anläggning

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.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 57:
Beredningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 271: Ärendet återremitteras till
förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
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Svar på motion från Ingrid Book (SD) och Pernilla
Lidfeldt (-) om inventering av återvinningsstationer
Ärendenummer KS 2021.797
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27.
Motion daterad 2021-05-31.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 58:
Beredningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 274: Ärendet återremitteras till
förvaltningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från från Fredrik Roström (S) om
kiosken i Mossby
Ärendenummer KS 2020.1128
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
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.
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
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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 inkommen 2020-08-21.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 59:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 272: Ärendet återremitteras till
förvaltningen.
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.
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Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jimmy
Nilsson (-) rubricerad Anställ ingen som vägrar
handhälsning med motsatta könet
Ärendenummer KS 2019.451
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (SD) föreslår följande i en motion:
”Att Skurups kommun inte anställer personer som av religiösa eller
kulturella skäl vägra hälsa på motsatta könet genom traditionell
handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och diskriminerande.”
Kommunfullmäktige behandlade 2018-02-26, § 67, en motion med samma
förslag och beslutade att avslå motionen. Av tjänsteskrivelsen till detta
ärende framgår följande:
”För att utesluta att arbetsgivaren bryter mot diskrimineringslagen vid
införande av förbud av detta slag måste följande fråga besvaras
•

Är det nödvändigt/lämpligt att medarbetaren tar i hand för att vi skall
kunna bedriva vår verksamhet?

Om så ej är fallet bryter regeln/förbudet mot diskrimineringslagen.
Det förefaller vara svårt att göra gällande att så är fallet när det kommer till
vår verksamhet. Således är en sådan regel att se som direkt och/eller indirekt
diskriminerande. En sådan regel kan även innebära att arbetsgivaren bryter
mot lagen om anställningsskydd när det gäller rätten till företräde,
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet samt konverteringsreglerna om vi i
dessa situationer skulle neka medarbetarna arbete på grund av att de ej tar i
hand.
Att införa ett förbud mot att anställa en person för att denna ej tar i hand
med en kvinnlig chef är att se som diskriminering. Det finns flera kulturer
där man väljer att hälsa på annat sätt än på det sätt som är brukligt i Sverige.
Detta utan att det innebär att vi ej kan bedriva vår verksamhet.
Arbetsgivaren kan dock påtala för medarbetare att vi förväntar oss att våra
medarbetar behandlar sina kollegor/uppdragsgivare på samma sätt
oberoende av kön. Med andra ord förväntar vi oss att om man ej tar en
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kvinnlig medarbetare i hand gäller samma sak vid kontakt med en manlig
medarbetare.”
Ytterligare bedömning
Diskrimineringslagen
I diskrimineringslagen (2008:567) definieras i 1 kap. 4 § begreppet
diskriminering. Med diskriminering avses:
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss
religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Härutöver finns ytterligare diskrimineringsgrunder vad avser trakasserier,
bristande tillgänglighet m m.
I diskrimineringslagen 2 kap. 1 § sägs sedan att arbetsgivare inte får
diskriminera arbetstagare, den som gör en förfrågan om eller söker arbete,
eller söker eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller
utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.
Begreppet diskriminering har i svensk lagstiftning successivt anpassats till
den EU-rättsliga regleringen, bland annat likabehandlingsdirektivet (direktiv
76/207/EEG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG)
och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG). EU-domstolens tidigare
domar har haft stor betydelse för begreppets utformning (mål C-342/93
Gillespie m.fl., punkt 16 och mål C-394/96 Brown, punkt 30).
Utgångspunkten för den svenska lagstiftningen är att skyddet mot
diskriminering ska vara så lika som möjligt för de olika
diskrimineringsgrunderna och samhällsområdena. Ett enhetligt utformat
begrepp med utgångspunkt i EU-rätten antas bidra till att skyddet mot
diskriminering blir starkt oavsett diskrimineringsgrund (prop. 2007/08:95 s.
96–97).
Rättsfall
Arbetsdomstolen (AD) har i Dom nr 51/18 avgjort ett mål om indirekt
diskriminering genom att välja bort arbetssökande som inte handhälsar på
män. Sammantaget fann AD att arbetsgivarens policy inte är lämplig och
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nödvändig för att uppnå sina syften och att arbetsgivaren, genom att avbryta
rekryteringsförfarandet, har utsatt kvinnan för indirekt diskriminering.
Det står enligt AD klart att kvinnan har missgynnats genom tillämpningen
av bolagets policy och att denna policy särskilt missgynnar personer med
viss religion, nämligen de muslimer som i likhet med henne tillämpar ett
förbud mot handhälsning mellan kvinnor och män som inte är nära släkt.
Frågan är då om de syften som policyn har är lämpliga och nödvändiga för
att uppnå syftena.
Med kunskap om bakgrunden till att kvinnan hälsar genom att lägga handen
på hjärtat, finns det inte skäl att uppfatta en sådan hälsning som
nedvärderande. Enligt AD skulle en mindre ingripande åtgärd än att kräva
att hon ska ta alla i hand, kunna vara ett krav på att hon ska hälsa på alla på
samma sätt oavsett könstillhörighet.
Det går inte heller att dra slutsatsen att kvinnan i andra avseenden inte skulle
följa de krav på jämställt agerande som arbetsgivaren ställer bara för att hon
följer ett religiöst påbud om att inte handhälsa på män. AD beaktar även att
en sådan typ av policy som den bolaget hänvisar till utestänger personer
som gör samma tolkning av islam som kvinnan, från delar av
arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06.
Motion daterad 2019-03-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 60:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 123: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Motionen bifalles ska utgöra kommunstyrelsens
huvudförslag till kommunfullmäktige.
Jörgen Lidfeldt (-): Motionen bifalles ska utgöra kommunstyrelsens
huvudförslag till kommunfullmäktige.
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Babak Rahimi (V): Motionen avslås ska utgöra kommunstyrelsens
huvudförslag till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket av förslagen som ska utgöra
huvudförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifall ska utgöra
kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Personalenheten.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om närproducerad
mat i kommunens kök
Ärendenummer KS 2020.1667
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att våra kommunala kök ska köpa in mer
närproducerade livsmedel för att maten ska bli mer hållbar. Det föreslås i
motionen att Skurups Jordbruks AB ska ta fram råvaror som ska förse
skolor och äldreboende med mat.
I dagsläget producerar Skurups Jordbruks AB mjölk som säljs till
Skånemejerier som i sin tur säljer denna tillbaka förpackad och kontrollerad
till våra kommunala kök. Skurups Jordbruks AB producerar även eget foder
genom majs och vall-ensilage samt spannmål som ges till mjölkkorna. I
dagsläget odlas inte råvaror som direkt kan säljas till de kommunala köken
Det finns ett bra exempel i Rättviks kommun där man arbetar på det sätt
motionen föreslår. I projekt Återtaget som startade redan 2006 har Rättviks
kommun som övergripande mål att bli självförsörjande på kött och potatis
via sin gymnasieskola. Rättviks projekt har kantats av juridisk problematik,
men man anser sig nu ha ett fungerande koncept för detta.
Serviceförvaltningens uppfattning är att ett första steg skulle kunna vara att
inledningsvis fördjupa kunskapen om Rättviks kommuns arbete. Ett sådant
lokalt arbete bör involvera Skurups Jordbruks AB och ledas av serviceförvaltningen, som utöver ansvaret för måltidsverksamheten inom kort får
ansvar även för den miljöstrategiska enheten, där arbetet lämpligen
samordnas i form av en enkel förstudie.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-03.
Delyttrande från Skurups Jordbruks AB, daterat 2021-06-27.
Motion daterad 2020-12-01.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 61:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Skurups Jordbruks AB.
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Svar på e-förslag om åretrunt-brygga i Bingsmarken
Ärendenummer KS 2021.298
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 62:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 275: Ärendet återemitteras till
förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen. Corfitz Nelsson, strateg.
Marcus Willman, tf förvaltningschef. Peter Dahl, kommunteknikchef.
Förslagsställaren.
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Svar på e-förslag om gratis vattentunnor till
medborgarna
Ärendenummer KS 2020.1053
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar bifalla e-förslaget och finansiering sker inom
befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett förslag om att kommunen ska dela ut gratis
vattentunnor till medborgarna i Skurups kommun. Dessa vattentunnor
kopplas på fastighetens hängrännor/stuprör. Detta för att värna om miljön
och ta tillvara på regnvatten för bevattning samt för att avlasta kommunens
VA-system.
För VA-kollektivet så finns fördelar genom att man kan minska
användandet av dricksvatten och då är det mest intressant ur aspekten att ta
bort flödestoppar. Dock sammanfaller dessa oftast med torrperioder som
medför att det finns begränsat med regnvatten som fyller på regntunnorna.
Om erbjudandet kombineras med att fastighetsägarna förbinder sig, som
motprestation, att ta bort anslutningen till dagvattennätet från de stuprör som
utrustas med regnvattentunnor så kan vi minska belastningen på ledningar
och recipienter. Detta kräver då att fastigheten har möjlighet att ta hand om
regnvattnet lokalt även under den period då det inte är aktuellt att vattna,
dvs höst, vinter och tidig vår.
Gratis regnvattentunnor beräknas kosta 3-13 Mkr beroende på
genomförande vilket kommer påverka taxan för dagvatten. Ett eventuellt
införande av regnvattentunnor bör istället tveklöst vara förknippat med att
regnvattentunna, eller annan åtgärd för lokalt omhändertagande, bekostas av
fastighetsägaren. Denne kompenseras ekonomiskt med en engångssumma
på 717,5 kronor om befintliga stuprör fysiskt kopplas bort (och plomberas)
från dagvattenanläggningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27.
E-förslag daterat 2020-07-01
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 63:
Beredningsutskottet anser att ärendet är allsidigt belyst överlämnas till
kommunstyrelsen utan förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): E-förslaget bifalles.
Magnus Alm (S): E-förslaget anses besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Johan Bolinder (M): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Tillägger att finansiering vid ett bifall sker inom
befintlig ram.
Jörgen Lidfeldt (-): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag för att avgöra vilket
som ska utgöra huvud- respektive alternativförslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att utse Magnus Alms (S) förslag till
huvudförslag och Babak Rahimis (V) förslag och tillägg till
alternativförslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Anders Densfelt, VA-chef.
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Svar på e-förslag om farthinder på Fabriksgatan
Ärendenummer KS 2020.1223
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå e-förslaget.
Protokollsanteckning
Nicklas Olsson (M) vill ha fört till protokollet att det är för hög hastighet
och att det är viktigt att förvaltningen ser till att det kommer till polisens
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget vill att Skurups kommun inför någon form av hinder på
Fabriksgatan i riktning från tågstationen och västerut. Anledningen till detta
är enligt skrivelsen alltför höga hastigheter på berörd gata. Förslaget nämner
ett aktiv farthinder, Actibump som en möjlig åtgärd.
Två trafikmätningar på berörd gata och som är relevant för att kunna studera
hastighetsefterlevnad utfördes under 2019 och 2020. Mätningarna visar på
mindre god hastighetsefterlevnad enligt Trafikverkets handbok ”Rätt fart i
staden”. Gatan trafikeras av nästan 2000 fordon per dygn i industriområdets
östra del men ökar till ca 2200 fordon per dygn när vi närmar oss
bostadsbebyggelse och pendlarparkeringarna. Tendensen för den tunga
fordonstrafiken visar en minskning från 13% till 8% ju närmre
bostadsbebyggelse man kommer. Siktsträckor från korsningar samt utfarter
inom området på aktuell sträcka lever alla upp till kraven i Trafikverkets
KRAV – VGU, Vägar och Gators Utformning, 2021:001. Förutom
hastighetsbegränsning på 40km/h finns inga övriga fartsänkande åtgärder på
sträckan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15.
Trafikmätning, utförd 2019.
Trafikmätning, utförd 2020.
E-förslag, daterad 2020-08-26.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 64:
Beredningsutskottet anser att ärendet är allsidigt belyst överlämnas till
kommunstyrelsen utan förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): E-förslaget avslås.
Solbritt Lundgren (C): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
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Nicklas Olsson (M): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Magnus Alms (S) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
Förslagsställaren.
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Svar på e-förslag om hundrastplats på
Flintebroområdet i Skurup
Ärendenummer KS 2021.408
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
E-förslag önskar hundrastgård på Flintebro området då det anses att
placering av hundrastgården på Fabriksgatan inte är lämplig. Förvaltningen
instämmer i detta då det är avsaknad av parkeringsplatser och inte speciellt
lämpligt av tillgänglighetsperspektiv. Förvaltningen förordar att befintlig
hundrastgård på Fabriksgatan flyttas till N. Industrigatan (fd.
Brukshundklubbens yta) Då där finns goda parkeringsmöjligheter området
är väl upplyst och mycket folk i rörelse. Samt att denna placering inte
kommer ha någon negativ påverkan på grannar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22.
E-förslag daterad 2021-03-15.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 65:
Beredningsutskottet anser att ärendet är allsidigt belyst överlämnas till
kommunstyrelsen utan förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C): E-förslaget anses besvarad med hävisning till
tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Solbritt Lundgrens (C) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
Marcus Willman, tf. förvaltningschef.
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Utredning om minskning av antalet ledamöter i
Skurups kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2021.335
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare
ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14
kap 17 § vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter
alltid kommer att utses två ersättare).
Kommunfullmäktiges presidieberednings alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara 31 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare ska vara
hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14 kap 17 §
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter alltid
kommer att utses två ersättare).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31, § 67, att hänskjuta ärende
angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige till den pågående
organisationsöversynen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har därefter, inom ramen för
organisationsöversynen, genomfört överläggningar med gruppledarna och
konstaterar att det troligen finns en majoritet i kommunfullmäktige för
oförändrat antal ledamöter.
I övrigt hänvisa till tidigare genomförd utredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04.
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare
ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14
kap 17 § vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter
alltid kommer att utses två ersättare).

Sida

38 (63)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-10

Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 66:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare
ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14
kap 17 § vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter
alltid kommer att utses två ersättare).
Kommunfullmäktiges presidieberednings alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara 31 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare ska vara
hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14 kap 17 §
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter alltid
kommer att utses två ersättare).
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-11-16, § 58:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare
ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14
kap 17 § vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter
alltid kommer att utses två ersättare).
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
ska vara 31 stycken under nästa mandatperiod. Antalet ersättare ska vara
hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige (av 14 kap 17 §
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter alltid
kommer att utses två ersättare).
Kommunfullmäktige 2021-05-31, § 67: Kommunfullmäktige beslutar att
hänskjuta ärendet till den pågående organisationsöversynen.
Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 36: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 82:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att antalet i kommunfullmäktige ska vara
oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod.
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Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-03-01, § 9:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att antalet i kommunfullmäktige ska vara
oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Anmälan om budgetavvikelse för revisionen
Ärendenummer KS 2020.392
Kommunstyrelsens beslut
Anmälan om budgetavvikelse överlämnas till kommunfullmäktige för
hantering.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande har anmält att budgeten kommer att överskridas
med 20-30 tkr på grund av extra granskning av fastighetsförsäljningen i
Skurupshem AB.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 67:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Anmälan om budgetavvikelse överlämnas till kommunfullmäktige för
hantering.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-11-16, § 60:
Kommunfullmäktiges presidieberedning noterar att budgeten för revisionen
kommer att överskridas med 20-30 tkr på grund av extra granskning av
fastighetsförsäljning i Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Tidplan för budgetprocess 2022 gällande budget 2023
med plan för 2024 och 2025
Ärendenummer KS 2021.1569
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidsplanen för budgetprocessens åtgärder
under år 2022 enligt följande:
2022-05-11 kl. 08.30-16.30 heldag budgetgruppen
Plats: Nils/Holger, kommunhuset.
Kallelse och agenda utsändes under första kvartalet 2022.
2022-10-31 Beslut i kommunstyrelsen.
2022-11-28 Beslut i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa tidsplan för 2022 års budgetprocess.
Med anledning att år 2022 är ett valår är tidsplanen förskjuten framåt i tid.
Denna tidsplan innefattar endast de stora hållpunkterna för 2022 års
budgetprocess gällande budget 2023 med plan 2024-2025.
Budgetprocessen kommer kompletteras med tidsatta aktiviteter. Kallelser
till möten och agendor utsändes under första kvartalet 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-09.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidsplanen för budgetprocessens åtgärder
under år 2022 enligt följande:
2022-05-11 kl. 08.30-16.30 heldag budgetgruppen
Plats: Nils/Holger, kommunhuset.
Kallelse och agenda utsändes under första kvartalet 2022.
2022-10-31 Beslut i kommunstyrelsen.
2022-11-28 Beslut i kommunfullmäktige.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-12-15, § 68:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta tidsplanen för budgetprocessens åtgärder
under år 2022 enligt följande:
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2022-05-11 kl. 08.30-16.30 heldag budgetgruppen
Plats: Nils/Holger, kommunhuset.
Kallelse och agenda utsändes under första kvartalet 2022.
2022-10-31 Beslut i kommunstyrelsen.
2022-11-28 Beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.

Sida

43 (63)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 21

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-10

Sida

44 (63)

Riktlinje för distansdeltagande på sammanträden
Ärendenummer KS 2020.638
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinje för distansdeltagande på sammanträden antas och gäller tillsvidare.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa
sociala kontakter för att inte smitta andra, så vill Skurups kommun snabbt
möjliggöra deltagande i sammanträden i politiska organ på distans.
Kommunfullmäktige har 2020-12-14, § 199, beslutat att förlänga beslutet §
32/20 gällande deltagande i sammanträde på distans till och med 2021-1231, dock längst under pågående pandemi. Även sammanträden med
kommunfullmäktige omfattas av beslutet.
Med anledning av att kommunstyrelsen tidigare idag, § 3, föreslår
kommunfullmäktige att tillåta deltagande på distans tills vidare så bör även
riktlinjen ändras att gälla tills vidare.
Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för distansdeltagande på sammanträden, daterad 202201-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 203:
Riktlinje för distansdeltagande på sammanträden antas och gäller till och
med den 31 december 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om riktlinjen kan antas med ändring att
den gäller tills vidare och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Samtliga nämndsekraterare.
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Yttrande om överklagan av kommunstyrelsen beslut
2021-12-14 , § 321-324 - mål nr 14209-21, 14210-21,
14211-21, 14212-21
Ärendenummer KS 2021.1611
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag.
Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten har överklagat kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, §
321-324, gällande val av nya presidier för kommunstyrelsens utskott.
Kanslienheten har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2021-12-28
Yttrande, 2021-12-28
Överklagande
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Kommunstyrelsen avger yttrande enligt
följande: Skurups kommun delar den klagandes synpunkter och har inget att
erinra.
Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lars Nyström (S): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
Kerstin Peterson-Brodda (l): Förvaltningens förslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Förvaltningens förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag.
Nej-röst för att bifalla Johan Bolinders (M) förlag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 8 ja-röster och
5 nej-röster att bifalla förvaltningens förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L), Babak Rahimi (V)
och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Kanslienheten
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Yttrande om överklagan av kommunfullmäktiges beslut
2021-12-13, § 214-217, § 220 - mål nr 1467-21, 1427421, 14276-21, 14277-21 samt 14278-21
Ärendenummer KS 2021.1632
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag.
Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad och Ingvar Wennersten har överklagat kommunfullmäktiges
beslut 2021-12-13, §§ 214-217, 220, gällande ny politisk majoritet samt
efterföljande val.
Kanslienheten har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten 2021-12-28.
Yttrande.
Överklagande.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Kommunstyrelsen avger yttrande enligt
följande: Skurups kommun delar den klagandes synpunkter och har inget att
erinra.
Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lars Nyström (S): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
Kerstin Peterson-Brodda (l): Förvaltningens förslag bifalles.
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Lena Axelsson (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag.
Nej-röst för att bifalla Johan Bolinders (M) förlag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 8 ja-röster och
5 nej-röster att bifalla förvaltningens förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L), Babak Rahimi (V)
och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Yttrande över promemorian En förbättrad
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och
producenter
Ärendenummer KS 2022.25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anta förslag till yttrandet så som sitt eget och överlämnar
detsamma till Miljödepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Miljödepartementet har skickat ut promemorian En förbättrad
förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter på
remiss. Skurups kommun är inte en obligatorisk remissinstans utan har ändå
beretts möjlighet att inkomma med yttrande över remissen.
Branschorganisation ”Avfall Sverige” representerar kommunerna och har
sammanställt ett förslag till gemensamt yttrande för landets alla kommuner.
SKR, Sveriges kommuner och regioner, har gjort detsamma och Skurups
kommun har tagit del av de båda organisationernas förslag, vilka Skurups
kommun ställer sig bakom. Som eget kompletterande yttrande, vill vi vara
tydliga med att:
•

•

Kommunerna ska ha full kostnadstäckning för alla delar i
promemorian. Det gäller allt från administration, information,
insamling, transport och omlastning. Förpackningsinsamlingen får
inte belasta taxan för det kommunala avfallet. Det får inte heller
belasta kommunala skattemedel
Tidsaspekterna för införandet som måste vara så generösa att alla
som är uppknutna till olika överenskommelser och avtal hinner
avsluta dessa.

Remissen innehåller förslag om att kommunerna föreslås att ta över det
operativa ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll och
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållen i
flerbostadshus. De vanligast förekommande förpackningsslagen – papper,
plast, metall, ofärgat och färgat glas − ska samlas in fastighetsnära.
Insamlingen ska ske i samarbete med producenterna och kommunerna
ersätts av Producentansvarsorganisationerna, exempel: Förpacknings och
tidningsinsamlingen. Förslaget kan medföra betydande samordningsvinster,
ger ökad service åt våra kommuninvånare och sannolikt minska den stora
mängd förpackningar i restavfallet. Infasningsperioden föreslås att ske i tre
etapper från 2024 till 2026, då även befintliga återvinningsstationer övergår
till kommunalt ansvar.
Om förslaget träder i kraft behöver Skurups kommun se över avfall- och
insamlingsverksamheten i sin helhet. Förslaget med de förändringar som
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tillkommer i insamlingsansvaret ligger tidsmässigt i fas med kommande
entreprenadupphandling där förfrågningsunderlaget kompletteras med
producentansvarsmaterialet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03.
Skurups kommuns yttrande, daterat 2022-01-04.
Promemoria Miljödepartementet. En förbättrad förpackningsinsamling –
nya roller för kommuner och producenter M2021/02118 daterad november
2021
Yttrande från SKR En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för
kommuner och producenter. Ärendenr 21/01420, daterat 2021-12-17.
Utkast till yttrande från Avfall Sverige, daterat 2021-12-01.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen anta förslag till yttrandet så som sitt eget och överlämnar
detsamma till Miljödepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Lena Johansson, enhetschef miljöstrategiska.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Sven Tilly, miljöingenjör.
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Avsägelse från Lena Axelsson (S) som ersättare i
socialnämndsutskottet
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämndsutskottet.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2021-12-13.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om avsägelsen kan godkännas och finner
att kommunstyrelsen godkänner densamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Socialnämndsutskottets sekreterare.
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Val av ersättare i socialnämndsutskottet efter Lena
Axelsson (S)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Tommy Göransson (S) utses till ersättare i socialnämndsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare idag, § 25, beslutat godkänna avsägelse från
Lena Axelsson (S) som ersättare i socialnämndsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Tommy Göransson (S) utses till ersättare i
socialnämndsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Socialnämndsutskottets sekreterare.
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Avsägelse från Lena Axelsson (S) som ersättare i skoloch utbildningsutskottet
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i skoloch utbildningsutskottet.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2021-12-13.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om avsägelsen ska godkännas och finner
att kommunstyrelsen godkänner densamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Skol- och utbildningsutskottets sekreterare.
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Val av ersättare i skol- och utbildningsutskottet efter
Lena Axelsson (S)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Yvonne K Nilsson (S) utses till ersättare i skol- och utbildningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare idag, § 27 beslutat godkänna avsägelse från
Lena Axelsson (S) som ersättare i skol- och utbildningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Yvonne K Nilsson (S) utses till ersättare i skol- och
utbildningssutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Skol- och utbildningsutskottets sekreterare.
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Avsägelse från Göran Larsson (MP) som ledamot i
skol- och utbildningsutskottet
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Göran Larsson (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
skol- och utbildningsutskottet.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2021-11-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om avsägelsen ska godkännas och finner
att kommunstyrelsen godkänner densamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Skol- och utbildningsutskottets sekreterare.
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Val av ledamot i skol- och utbildningsutskottet efter
Göran Larsson (MP)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Babak Rahimi (V) utses till ledamot i skol- och utbildningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare idag, § 27 beslutat godkänna avsägelse från
Göran Larsson (MP) som ledamot i skol- och utbildningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Babak Rahimi (V) utses till ledamot i skol- och
utbildningsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Skol- och utbildningsutskottets sekreterare.
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Anmälningsärenden
Ärendenummer KS 2022.26
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna
Protokollsanteckning
Magnus Alm (S) vill ha fört till protokollet att verksamheten borde
informerat berörd personal om personuppgiftsincidenten.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal personuppgiftsincidenter, domar och
övrigt till kommunstyrelsen 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
Ärendenummer KS 2022.27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut enligt sammanställningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2022-01-04.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2022.28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Åsa Ekblad (M) och Johan Bolinder (M) vill ha fört till protokollet att det är
mycket som är sekretess-markerat i Skurupshem AB:s protokoll och att
detta hindrar kommunstyrelsen från att utöva sin uppsiktsplikt över bolaget.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
KS 2021.706, Socialnämndsutskottet, 2021-12-08, § 37–44,
KS 2021.712, Personalutskottet, 2021-11-11, § 70–80,
KS 2021.1220, Skol- och utbildningsutskott, 2021-12-08, § 58–68,
KS 2021.1415, Beredningsutskott, 2021-11-17, § 13-45,
KS 2021.1447, Beredningsutskott, 2021-12-15, § 46-69,
KS 2021.1448, Beredningsutskott, 2021-11-17, § 4-11, 26 kap 1 § OSL.
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, 19 kap § 1 OSL,
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.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2022-01-04.
Sammanställning över protokoll från bolag, daterad 2021-11-15.
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Initiativ från Lars Nyström (SD) om allmänhetens
närvaro på kommunstyrelsens möten
Ärendenummer KS 2022.47
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till beredningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i en skrivelse följande:
"Att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i den
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (2017:725) och
samtidigt förordnar vilka delar av dagordningen som ska vara offentlig.
Att sammanträdena ska fortsatt hållas inom stängda dörrar i vilka ärende det
förekommer myndighetsutövning samt förebringas uppgifter som hos
kommunstyrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)."
Beslutsunderlag
Skrivelse daterat 2022.01.10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om initiativet ska remitteras till
beredningsutskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Initiativ från Babak Rahimi (V) om biologisk mångfald
Ärendenummer KS 2022.49
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till beredningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) föreslår i en skrivelse att förvaltningen ges i uppdrag att
göra en inventering av all gräsmatteyta som kommunen och dess helägda
bolag förvaltar, för att titta över om det finns ytor som används mycket lite
av kommuninvånarna, och som potentiellt istället skulle kunna omvandlas
till ängsmark med blommande växter.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-01-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om initiativet ska remitteras till
beredningsutskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Initiativ från Åsa Ekblad (M) om kommunstyrelsens
möjlighet att del av protokoll från Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2022.50
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till beredningsutskottet och innan ärendet behandlas
förs en dialog med Skurupshem AB om hur sekretess i protokollen hanteras.
Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) förslår i en skrivelse att kommunstyrelsen begär att få ta del
av protokoll 6 månader tillbaka från Skurupshem AB. Vid avslag krävs ett
överklagningsbart beslut.
Ordföranden informerar om att möte är inbokat mellan presidierna i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Skurups Kommunhus AB
och Skurupshem AB där frågan om hantering av sekretess i protokollen
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Initiativ daterat 2022-01-10.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Frågeställningen skickas till Skurupshem AB.
Johan Bolinder (M): Ärendet avgörs idag.
Åsa Ekblad (M): Initiativet bifalles vilket innebär att kommunstyrelsen
begär att få ta del av protokollen 6 månader tillbaka och i de
delar protokollen inte lämnas ut begärs ett överklagningsbart beslut.
Babak Rahimi (V): Initiativet remitteras till beredningsutskottet och innan
ärendet behandlas förs en dialog med Skurupshem AB om hur sekretess i
protokollen hanteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet remitteras i enlighet med Babak Rahimis (V) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Babak Rahimis (V) förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för att bifalla Babak Rahimis (V) förslag.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
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Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med nio ja-röster
mot tre nej-röster och en ledamot som avstår att remittera ärendet i enlighet
med Babak Rahimis (V) förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy
Nilsson (-), Magnus Alm (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda
(L), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M) och Åsa Ekblad (M).
Följande ledamot avstod från att rösta:
Kent Olsson (SkuP).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.

