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Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Skurups Arena, Skurupshallen, 2022-01-31, kl. 17.00–22.25

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), Ordförande
Sten Hamberg (-), Vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande, ej § 10
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Göran Leander (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S), justerare
Margareta Anderberg (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M), ej § 10
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (-)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (-)
Tommy Elofsson (M), § 10
Ingemar Johansson (C)
Anders Kristiansen (SkuP), justerare
Yvonne K Nilsson (S)
Bengt Nilsson (S)
Birthe Thomsen (S)
Pär Moberg (V)
Richard Bergendahl (-)
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Anders Bengtsson (L)
Ingrid Book (SD)
Närvarande ersättare

Marie Louise Fridolf (M)
Inger Ekelund (L)

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 1–49

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Avsägelse från Göran Larsson (MP) som ersättare i kommunstyrelsen och
ersättare i kommunfullmäktige, samt fyllnadsval

KF § 25

Avsägelse från Lena Axelsson (S) som ledamot i Skurupshem AB och Skurups
Jordbruks AB, samt fyllnadsval
53

KF § 26

Avsägelse från Marie Werner (S) som ledamot i Brottsförebyggande rådet, samt
fyllnadsval
54

KF § 27

Avsägelse från Maria Ivansson (MP) som ledamot i Skurups Jordbruks AB, samt
fyllnadsval
55

KF § 28

Val av huvudman för Sparbanken Syd

56

KF § 29

Avsägelse från Lisbeth Gjöl Johannessen (KV) som ersättare i individ- och
omsorgsberedningen, samt fyllnadsval

57

KF § 30

Avsägelse från Yvonne E Nilsson (S) från uppdragen som ledamot i individ- och
omsorgsberedning och ersättare i samhällsbyggnadsberedningen
58

KF § 31

Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

59

KF § 32

Val av 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för miljö och byggnad

60

KF § 33

Vav av 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg
61

KF § 34

Avsägelse från Pontus Axgart (M) som 1 vice ordförande i individ- och
omsorgsberedningen och 1 vice ordförande i Stiftelsen Rydsgårdshus, samt
fyllnadsval

62

KF § 35

Avsägelse från Loubna Stensåker Göransson (M) som ordförande i skol- och
utbildningsberedningen, samt fyllnadsval

63

KF § 36

Avsägelse från Claes Lind (M) som 1 vice ordförande i Skurup Kommunala AB,
samt fyllnadsval
64

KF § 37

Avsägelse från Andreas Oskarsson (M) som 1 vice ordförande i Skurupshem AB
och ledamot i myndighetsnämnden för miljö och byggnad
65

KF § 38

Avsägelse från Johan Bolinder (M) som ordförande i krisledningsnämnden,
ägarrepresentant Inera AB, ordförande/ledamot Nils Larssonska Stiftelsen,
ledamot Sysav och ledamot Sydvatten AB

52

66

KF § 39

Avsägelse från Nicklas Olsson (M) som ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen samt avsägelse från Martin Hansson (M) som 1
vice ordförande i samhällsbyggnadsberedningen, samt fyllnadsval
68

KF § 40

Avsägelse från Björn Hortevall (M) som ordförande i Skurups Elverk AB/Skurups
Energihandel AB och ordförande i Skivarpsåns och Dybäcksåns
vattendragsförbund samt avsägelse från Martin Hansson (M) som 1 vice
ordförande i Skurups Elverk AB/Skurups Energihan
69

KF § 41

Avsägelse från Kristina Andersson (M) som ordförande i individ- och
omsorgsberedningen samt ordförande i lokala brottsförebyggande rådet

71

Dokumenttyp

Sida

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-01-31

5 (79)
Mötets ärendenummer

KS 2021.1571

KF § 42

Avsägelse från Åsa Ekblad (M) som ledamot i styrgrupp vuxenutbildning (Skånes
kommuner), samt fyllnadsval
72

KF § 43

Avsägelse från Bianka Berg (M) som ledamot i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
och Skånetrafikens politikerråd, samt fyllnadsval
73

KF § 44

Avsägelse från Mats Björkman (M) som ledamot i myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg, samt fyllnadsval

KF § 45

Avsägelse från Magnus Andersson (M) som ordförande i Skurups Jordbruks AB
och ersättare i myndighetsnämnden för miljö och byggnad, samt fyllnadsval
75

KF § 46

Avsägelse från Ingvar Wennersten (SD) som 2 vice ordförande/ledamot i Skurups
Jordbruks AB
76

KF § 47

Avsägelse från Anders Kristiansen (SkuP) som 1 vice ordförande i
kommunutvecklingsberedningen, samt fyllnadsval

77

KF § 48

Anmälan av remitterade motioner och e-förslag 2021

78

KF § 49

Nya motioner, interpellationer och frågor

79

74

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 1

Mötesdatum

2022-01-31

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Johansson (S) och Anders Kristiansen (SkuP) utses till att justera
protokollet.
Ingvar Wennersten (SD) utses till ersättare.
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
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Information från beredningarna och kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige 2021

Ärendenummer KS 2021.142

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Om-/tillbyggnad Östergårdsskolan fortsätter enligt plan.
- Referensgruppsmöte gällande Rydsgårdsskolan hålls nästa vecka.
- Lokalförsörjnings plan är på gång.
- Möte med MLR och bland annat beslut gällande yttranden.
- Smart Little Village är framflyttat till den 24 november.
- Tidplan för budgetarbetet har antagits. Budgeten behandlas av
kommunfullmäktige i november.
- Näringslivsråd hålls 2 februari.
- Byalagsråd hålls 8 februari.
- Genomgång av investeringsplan.
Skurups Kommunhus AB
- Genomför uppdrag gällande översyn av bolagsstrukturen samt Skurups
Jordbruks AB/Nils Holgerssongymnasiet.
Kommunutvecklingsberedningen
- Arbetsmarknadsstrategi har remitterats till individ- och omsorgsberedning
samt skol- och utbildningsberedningen för yttrande.
- Arbetet med Vision 2045 är inne i ett intensivt skede. Beräknas kunna
behandlas av kommunfullmäktige i juni.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Erinrar om utsänd uppförandekod.
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Information från revisorerna till kommunfullmäktige
2021

Ärendenummer KS 2021.142

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisor Karl Kårebrant informerar om revisionens granskning av
kommunens ägarstyrning och kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.
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Riktlinjer för informationssäkerhet - gäller delen som
ska till bolagen

Ärendenummer KS 2021.753

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att i riktlinjerna ta
hänsyn till uppdraget för Myndigheten för psykologiskt försvar.
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.
Tidigare behandling
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.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-01-31

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (SkuP) yrkar att ärendet återremitteras för att i
riktlinjerna ta hänsyn till uppdraget för Myndigheten för psykologiskt
försvar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
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

Ärendenummer KS 2012.395

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på
behandling av återremiss gällande de nya riktlinjerna.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på behandlingen
av återremiss gällande de nya riktlinjerna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras
idag och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Patrik Siltanen, informationsäkerhetsamordnare.
Marie Hagerstad, IT-chef.
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Deltagande i sammanträde på distans

Ärendenummer KS 2020.597

Kommunfullmäktiges 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.
Kommunstyrelsens förslag
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
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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.
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
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deltagande i sammanträde på distans till och med 2021-12-31, dock längst
under pågående pandemi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (SkuP) och Babak Rahimi (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges presidieberednings förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Utskott.
Nämnder.
Beredningar.
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Kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer KS 2021.216

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet
för justering så att det står i överensstämmelse med det ekonomiska
regelverket.
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
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 6:
Huvudförslag
Den styrande mittenkoalitionens kompletteringsbudget 2022 antas.
Alternativförslag
De folkvaldas kompletteringsbudget 2022 antas.
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.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S), Jörgen Sjöslätt (C), Jörgen Lidfledt (-), Babak Rahimi
(V), Kerstin Peterson-Brodda (L), Sven Åke Strandberg (KV) och Anders
Bengtsson (L) yrkar bifall till Mittenkoalitionens förslag till
kompletteringsbudget.
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Åsa Ekblad (M), Loubna
Stensåker Göransson (M), Lars Nyström (SD), Bianka Berg (M), Magnus
Book (SD) och Anders Kristiansen (SkuP) att ärendet återremitteras för
justering så att det står i överensstämmelse med det ekonomiska regelverket.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 15 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta. Som en
minoritetsåterremiss beslutar således kommunfullmäktige att återremittera
ärendet.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Förvaltningarna.
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Utredning om minskning av antalet ledamöter i
Skurups kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2021.335

Kommunfullmäktiges 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).
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
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 hänvisas 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).
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 18:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 66:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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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.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-03-01, § 9:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
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Kommunfullmäktige beslutar att antalet i kommunfullmäktige ska vara
oförändrat 41 stycken under nästa mandatperiod.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till alternativförslag (31 ledamöter).
Jörgen Sjöslätt (C), Sven Åke Strandberg (KV) och Magnus Alm (S) yrkar
bifall till huvudförslaget (41 ledamöter).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget och alternativförslaget
och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget (41 ledamöter).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (41 ledamöter)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (31 ledamöter)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
20 ja-röster och 11 nej-röster medan 10 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla huvudförslaget (41
ledamöter).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Nils

Ärendenummer KS 2021.1333

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar samordningsförbundets ledamöter
och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Kristina Andersson (M) och Arne Nilsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
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
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 278:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar samordningsförbundets ledamöter
och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Nils.

Mötesdatum

2022-01-31

Sida

22 (79)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 11

Sida

23 (79)

Mötesdatum

2022-01-31

Revidering av föreningsstöd

Ärendenummer KS 2016.183

Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservation
Jörgen Sjöslätt (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Babak Rahimi (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för huvudförslaget.
Conny Axtelius (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig till förmån för huvudförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen fördelar olika ekonomiska bidrag till kommunens
föreningar, förutom kontantstöd ges även stöd i form av subventioner av
lokalhyror, service i form av exempelvis råd vid föreningsbildande,
utbildning och nätverksbyggande.
För att främja ett brett fritidsutbud som tilltalar olika grupper och olika
behov kompletteras föreningarnas verksamhet med annan verksamhet som
också finansieras av kommunen. Exempel på detta är olika öppna
verksamheter, fritidsgårdar, kulturskola, biblioteken och kommunens
Biorama.
Föreningsstödet har inte varit föremål för någon övergripande revidering de
senaste fem åren och några av stöden/bidragen har inte reviderats på över 20
år. Samhället förändras vilket påverkar medborgarnas sätt att organisera sig
och sin verksamhet. Det har därför varit viktigt att göra denna revidering av
kommunens samtliga föreningsstöd. Syftet med förändringen är att få till en
modell som främjar en önskvärd utveckling av föreningsverksamheten och
som främjar en större rättvisa mellan olika föreningar. Föreningslivet har
generellt sett i Sverige allt svårare att nå åldersgruppen 13-20 år, medan det
i stor utsträckning når barn i åldern 7-10 år. Denna utveckling ser vi även i
Skurups kommun vilket gör att vi vill uppmuntra föreningar att arbeta med
att försöka behålla eller rekrytera målgruppen 13-20 år lite extra. Detta görs
i form av att de föreningar som bedriver aktiviteter för denna målgrupp
premieras lite extra i det lokala aktivitetsstödet.
Den stora förändringen med förslaget är att alla föreningar behandlas på
liknande sätt, oavsett om det är en kultur-, pensionärs- eller idrottsförening,
uppfyller föreningen de krav som ställs så görs ingen skillnad på
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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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-01-31

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
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 280:
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.
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.
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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.
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:
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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.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-06-02 §24:
Förslaget till reviderat föreningsstöd skickas på remiss till partierna, med
svar senast den 6 juli.
Därefter tas förslaget upp för beslut i beredningen den 18 augusti.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Pär Moberg (V) och Conny Axtelius (S) yrkar bifall till
huvudförslaget.
Johan Bolinder (M), Anders Kristiansen (SkuP), Lars Dekan (-) och Magnus
Book (SD) yrkar bifall till alternativförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget och alternativförslaget
och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget
Nej-röst för bifall alternativförslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
19 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla alternativförslaget.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Taxa enligt plan- och bygglagen för Skurups kommun

Ärendenummer KS 2021.1417

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt plan- och
bygglagen.
Sammanfattning av 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.
Bilaga 1 Fasta avgifter för bygglov o anmälan.
Nu gällande taxa med ändring avseende fasta avgifter.
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Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anta reviderad taxa enligt plan- och bygglagen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 286:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anta reviderad taxa enligt plan- och bygglagen.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Björn Hortevall (M), Jörgen Lidfeldt (-) och
Magnus Alm (S) yrkar bifall till myndighetsnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämnden för miljö och
byggnads förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Myndighetsenheten för miljö och byggnad.
Lena Saksi, myndighetschef för miljö och byggnad.
Ekonomienheten.
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Uppdrag gällande bostadspolitisk strategi

Ärendenummer KS 2021.251

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå presidieberedningens förslag om att
arbeta fram förslag till bostadspolitisk strategi.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
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".
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 285:
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.
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.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) framför att presidiets förslag gällande
tidpunkten ändras till december 2022.
Babak Rahimi (V), Jörgen Sjöslätt (C) och Sven Åke Strandberg (KV) yrkar
bifall till presidieberedningens förslag.
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Anders Kristiansen (SkuP) och
Nicklas Olsson (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningsens förslag och
framställt avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
presidieberedningens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till presidieberedningens förslag
Nej-röst för avslag till presidieberedningens förslag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
17 ja-röster och 22 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå presidieberedningens förslag.
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Utökning av borgensram för Skurups Elverk AB

Ärendenummer KS 2021.1316

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 277:
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.
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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), Pär Moberg (V), Björn Hortevall (M), Lena Axelsson
(S), Jörgen Sjöslätt (C) och Jörgen Lidfeldt (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Birgitta Bergman, ekonomichef.
Skurups Elverk AB.
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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

Ärendenummer KS 2020.1666

Kommunfullmäktiges beslut
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 264:
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Babak Rahimi (V), Ingvar Wennersten (SD), Magnus
Alm (S) och Jörgen Lidfeldt (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
(bifall till motionen).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
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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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på den
utredning som pågår genom Skurups Kommunhus AB gällande organisation
med mera för Skurups Jordbruks AB och Nils Holgerssongymnasiet.
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
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 281:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beredningsutskott 2021-11-17, § 21: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar beredningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
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Skol- och utbildningsberedningen förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Sven Åke Strandberg (KV), Conny Axtelius (S)
och Richard Bergendahl (-) yrkar bifall till huvudförslaget (motionen
bifalles).
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Pär Moberg (V), Ingvar
Wennersten (SD), Jörgen Lidfeldt (-), Anders Kristiansen (SkuP) och
Loubna Stensåker-Göransson (M) att motionen återremitteras i avvaktan på
den utredning som pågår genom Skurups Kommunhus AB gällande
organisation med mera för Skurups Jordbruks AB och Nils
Holgerssongymnasiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
13 ja-röster och 28 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
återremittera ärendet.
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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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
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.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

41 (79)

Mötesdatum

2022-01-31

Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar bifall till alternativförslaget (motionen bifalles).
Johan Bolinder (M), Jörgen Sjöslätt (C), Loubna Stensåker-Göransson (M),
Anders Kristiansen (SkuP), Magnus Book (SD), Magnus Alm (S), Lars
Dekan (-) och Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till huvudförslaget
(motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget (motionen avslås) och
alternativförslaget (motionen bifalles) och finner att kommunfullmäktige
bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (motionen bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
37 ja-röster och 3 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla huvudförslaget (motionen
avslås).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Pär Moberg (V).
Babak Rahimi (V).

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 18

Sida

42 (79)

Mötesdatum

2022-01-31

Svar på e-förslag om Nej till vindkraftverk utanför
Abbekås

Ärendenummer KS 2021.578

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 265:
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på e-förslag om ljusshow på nyårsafton fr o m
2021 och framåt

Ärendenummer KS 2020.1762

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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.
Beslutsunderlag
E-förslag 2021-04-06.
Tjänsteskrivelse 2021-06-29.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

45 (79)

Mötesdatum

2022-01-31

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 279:
Kommunstyrelsen har inte att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget med hänvisning till att budgetmedel saknas för genomförande.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24, § 24:
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget med hänvisning till att budgetmedel saknas för genomförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller 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

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 284:
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.
Beredningsutskott 2021-11-17, § 24: Beredningsutskottet finner ärendet
allsidigt belyst och överlämnar beredningens förslag enligt nedan till
kommunstyrelsen:
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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:
Skol- och utbildningsberedningen föreslår fullmäktige avslå e-förslaget om
minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol-och utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Lena Planken, förvaltningschef.
Anna-Lena Svensson, måltidschef.
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Svar på e-förslag om en ställning för gravljus i
Abbekås hamn

Ärendenummer KS 2020.1718

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
och ro hedra sina avlidna nära och kära och utvecklingen av hamnen som ett
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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
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 283:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen förslår kommunfullmäktige att avslå eförslaget.
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 om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Förslagsställaren
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Avsägelse från Lina Lindskog (M) som ersättare i
kommunutvecklingsberedningen

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Lina Lindskog (M) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunutvecklingsberedningen.
Uppdraget som ny ersättare hålls vakant.
Sammanfattning av ärendet
Lina Lindskog (M) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Lina Lindskog
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) meddelar att han återkommer i ärendet gällande
fyllnadsval.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från nämndemannauppdrag - Bertil
Nordström

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Bertil Nordström (M) beviljas entledigande från uppdraget som nämndeman
vid Ystads tingsrätt.
Uppdraget hålls vakant i avvaktan på fyllnadsval.
Sammanfattning av ärendet
Bertil Nordström (M) anhåller om entledigande från uppdraget som
nämndeman vid Ystads tingsrätt.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Bertil Nordström
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) meddelar att han återkommer vad gäller fyllnadsval.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ystads tingsrätt
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Avsägelse från Göran Larsson (MP) som ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige,
samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Göran Larsson (MP) beviljas entledigande från uppdragen som ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.
Protokollet inges till länsstyrelsen för ny sammanräkning vad gäller
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Göran Rudelius (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Göran Larsson (MP) anhåller om entledigande från uppdragen som ersättare
i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Göran Larsson (MP)
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Göran Rudelius (S) utses till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Göran Rudelius (S) ska utses
till ny ersättare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
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Avsägelse från Lena Axelsson (S) som ledamot i
Skurupshem AB och Skurups Jordbruks AB, samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Lena Axelsson (S) beviljas entledigande från uppdragen som
styrelseledamot i Skurupshem AB och Skurups Jordbruks AB.
Peter Olsson (S) utses till ny styrelseledamot i Skurupshem AB.
Magnus Alm (S) utses till ny styrelseledamot i Skurups Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) anhåller om entledigande från uppdragen som ledamot i
Skurupshem AB och Skurups Jordbruks AB.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Lena Axelsson
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att Peter Olsson (S) utses till ny styrelseledamot i
Skurupshem AB samt att Magnus Alm (S) utses till ny styrelseledamot i
Skurups Jordbruks AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Peter Olsson (S) ska utses till
ny styrelseledamot i Skurupshem AB samt att Magnus Alm (S) ska utses till
ny styrelseledamot i Skurups Jordbruks AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Marie Werner (S) som ledamot i
Brottsförebyggande rådet, samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Maria Werner (S) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot i
Brottsförebyggande rådet.
Jonas Karlsson (S) utses till ny ledamot i Brottsförebyggande rådet.
Sammanfattning av ärendet
Maria Werner (S) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i
Brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Maria Werner
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Jonas Karlsson (S) utses till ny ledamot i
Brottsförebyggande rådet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Jonas Karlsson (S) ska utses
till ny ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 27

55 (79)

Mötesdatum

2022-01-31

Avsägelse från Maria Ivansson (MP) som ledamot i
Skurups Jordbruks AB, samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Maria Ivansson (MP) beviljas entledigande från uppdraget som
styrelseledamot i Skurups Jordbruks AB.
Lisen Hendeberg (V) utses till ny styrelseledamot i Skurups Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ivansson (MP) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot
i Skurups Jordbruks AB
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Maria Ivansson
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar att Lisen Hendeberg (V) utses till ny ledamot i
Skurups Jordbruks AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Lisen Hendeberg (V) ska
utses till ny ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av huvudman för Sparbanken Syd

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Marie Louise Fridolf (M) utses till huvudman i Sparbanken Syd till och med
sparbankens stämma 2026.
Sammanfattning av ärendet
Sparbanken Syd hemställer i skrivelse om att kommunfullmäktige förrättar
val av en huvudman till och med sparbankens stämma 2026. Marie Louise
Fridolf är vald till och med stämman 2022.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Marie Louise Fridolf (M) utses till huvudman.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Marie Louise Fridolf (M) ska utses
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Lisbeth Gjöl Johannessen (KV) som
ersättare i individ- och omsorgsberedningen, samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Lisbeth Gjöl Johannessen (KV) ´beviljas entledigande från uppdraget som
ersättare i individ- och omsorgsberedningen.
Inger Steinbichler (KV) utses till ny ersättare i individ- och
omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Gjöl Johannessen (KV) anhåller om entledigande från
uppdraget som ersättare i individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att Inger Steinbichler (KV) utses till ny
ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Inger Steinbichler (KV) ska
utses till ny ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Yvonne E Nilsson (S) från uppdragen
som ledamot i individ- och omsorgsberedning och
ersättare i samhällsbyggnadsberedningen

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Yvonne E Nilsson (S) beviljas entledigande från uppdragen som ledamot i
individ- och omsorgsberedning och ersättare i
samhällsbyggnadsberedningen.
Uppdragen hålls vakanta i avvaktan på fyllnadsval.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne E Nilsson (S) anhåller om entledigande från uppdragen som
ledamot i individ- och omsorgsberedning och ersättare i
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Yvonne E Nilsson
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) meddelar att han återkommer vad gäller fyllnadsval.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Åsa Ekblad (M) utses till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av vakant uppdrag som 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Åsa Ekblad (M) utses till 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för
miljö och byggnad

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Björn Hortevall (M) utses till 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för
miljö och byggnad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av vakant uppdrag som 2:e vice
ordförande i myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Björn Hortevall (M) utses till 2:e vice
ordförande i myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Vav av 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Bianka Berg (M) utses till 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av vakant uppdrag som 2:e vice
ordförande i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Bianka Berg (M) utses till 2:e vice ordförande
i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Pontus Axgart (M) som 1 vice
ordförande i individ- och omsorgsberedningen och 1
vice ordförande i Stiftelsen Rydsgårdshus, samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Pontus Axgart (M) entledigas från uppdragen som 1 vice ordförande i
individ- och omsorgsberedningen och 1 vice ordförande i Stiftelsen
Rydsgårdshus.
Monica Larsson (-) utses till 1 vice ordförande i Stiftelsen Rydsgårdshus.
Uppdraget som 1 vice ordförande i individ- och omsorgsberedningen hålls
vakant.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Pontus Axgart (M) som 1 vice ordförande i
individ- och omsorgsberedningen och 1 vice ordförande i Stiftelsen
Rydsgårdshus.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-) yrkar att Monica Larsson (-) utses till 1 vice ordförande i
Stiftelsen Rydsgårdshus.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Monica Larsson (-) ska utses
till ny 1 vice ordförande i Stiftelsen Rydsgårdshus och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Loubna Stensåker Göransson (M) som
ordförande i skol- och utbildningsberedningen, samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Loubna Stensåker Göransson (M) entledigas från uppdraget som ordförande
i skol- och utbildningsberedningen.
My Ylinen (S) utses till ny ordförande i skol- och utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Loubna Stensåker Göransson (M) som ordförande
i skol- och utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att My Ylinen (S) utses till ordförande i skol- och
utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om My Ylinen (S) ska utses till
ny ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Claes Lind (M) som 1 vice ordförande i
Skurup Kommunala AB, samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Claes Lind (M) entledigas som 1 vice ordförande i Skurup Kommunala AB.
Jörgen Lidfeldt (-) utses till ny 1 vice ordförande i Skurup Kommunala AB.
Claes Lind (M) utses till ny 2 vice ordförande i Skurup Kommunala AB.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Claes Lind (M) som 1 vice ordförande i Skurup
Kommunala AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (-) yrkar att Jörgen Lidfeldt (-) utses till 1 vice ordförande i
Skurup Kommunala AB.
Johan Bolinder (M) yrkar att Claes Lind (M) utses till 2 vice ordförande i
Skurup Kommunala AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Jörgen Lidfeldt (-) ska utses
till 1 vice ordförande i Skurup Kommunala AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Claes Lind (M) ska utses
till 2 vice ordförande i Skurup Kommunala AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Andreas Oskarsson (M) som 1 vice
ordförande i Skurupshem AB och ledamot i
myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Andreas Oskarsson (M) entledigas som 1 vice ordförande i Skurupshem AB
och ledamot i myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Jimmy Nilsson (-) utses till 1 vice ordförande i Skurupshem AB.
Andreas Oskarsson (M) utses till 2 vice ordförande i Skurupshem AB.
Nicklas Olsson (M) utses till ledamot i myndighetsnämnden för miljö och
byggnad.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Andreas Oskarsson (M) som 1 vice ordförande i
Skurupshem AB och ledamot i myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-) yrkar att Jimmy Nilsson (-) utses till 1 vice ordförande i
Skurupshem AB.
Johan Bolinder (M) yrkar att Nicklas Olsson (M) utses till ledamot i
myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Johan Bolinder (M) yrkar att Andreas Oskarsson (M) utses till 2 vice
ordförande i Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Jimmy Nilsson (-) utses till 1
vice ordförande i Skurupshem AB och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Nicklas Olsson (M) ska utses
till ledamot i myndighetsnämnden för miljö och byggnad och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Andreas Oskarsson (M)
utses till 2 vice ordförande i Skurupshem AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Johan Bolinder (M) som ordförande i
krisledningsnämnden, ägarrepresentant Inera AB,
ordförande/ledamot Nils Larssonska Stiftelsen,
ledamot Sysav och ledamot Sydvatten AB

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Johan Bolinder (M) entledigas som ordförande i krisledningsnämnden,
ägarrepresentant Inera AB, ordförande/ledamot Nils Larssonska Stiftelsen,
ledamot Sysav (fr o m bolagsstämma 2022) och ledamot Sydvatten AB (fr o
m bolagsstämma 2022.
Lena Axelsson (S) utses till ledamot och ordförande i krisledningsnämnden.
Lena Axelsson (S) utses till ägarrepresentant i Inera AB.
Lena Axelsson (S) utses till ledamot i Sysav (fr o m bolagsstämman 2022).
Lena Axelsson (S) utses till ledamot i Sydvatten AB (fr o m bolagsstämman
2022).
Lena Axelsson (S) utses till ledamot och ordförande i Nils Larssonska
Stiftelsen.
Johan Bolinder (M) utses till 1 vice ordförande i krisledningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Johan Bolinder (M) som ordförande i krisledningsnämnden,
ägarrepresentant Inera AB, ordförande/ledamot Nils Larssonska Stiftelsen,
ledamot Sysav och ledamot Sydvatten AB.
Magnus Alm (S) avsäger sig uppdraget som 1 vice ordförande och ledamot i
krisledningsnämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar följande:
- Lena Axelsson (S) utses till ledamot och ordförande i
krisledningsnämnden.
- Lena Axelsson (S) utses till ägarrepresentant i Inera AB.
- Lena Axelsson (S) utses till ledamot i Sysav.
- Lena Axelsson (S) utses till ledamot i Sydvatten AB
- Lena Axelsson (S) utses till ledamot och ordförande i Nils Larssonska
Stiftelsen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Lena Axelsson (S) ska väljas enligt
framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Johan Bolinder (M) ska väljas till 1
vice ordförande i krisledningsnämnden och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
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Avsägelse från Nicklas Olsson (M) som ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen samt avsägelse från
Martin Hansson (M) som 1 vice ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen, samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Nicklas Olsson (M) entledigas som ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen.
Martin Hansson (M) entledigas som 1 vice ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen.
Jörgen Lidfeldt (-) utses till ny 1 vice ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen.
Nicklas Olsson (M) utses till 2 vice ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen.
Uppdraget som ordförande i samhällsbyggnadsberedningen hålls vakant.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Nicklas Olsson (M) som ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen.
Föreligger avsägelse från Martin Hansson (M) som 1 vice ordförande i
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (-) yrkar att Jörgen Lidfeldt (-) utses till ny 1 vice ordförande
i samhällsbyggnadsberedningen.
Johan Bolinder (M) yrkar att Nicklas Olsson (M) utses till 2 vice ordförande
i samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entlediganden och finner att
kommunfullmäktige bifeller desamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Jörgen Lidfeldt (-) ska utses
till 1 vice ordförande i samhällsbyggnadsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Nicklas Olsson (M) utses till
2 vice ordförande i samhällsbyggnadsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Björn Hortevall (M) som ordförande i
Skurups Elverk AB/Skurups Energihandel AB och
ordförande i Skivarpsåns och Dybäcksåns
vattendragsförbund samt avsägelse från Martin
Hansson (M) som 1 vice ordförande i Skurups Elverk
AB/Skurups Energihandel AB

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Björn Hortevall (M) entledigas som ordförande i Skurups Elverk AB,
Skurups Energihandel AB och ordförande i Skivarpsåns och Dybäcksåns
vattendragsförbund.
Martin Hansson (M) entledigas som 1 vice ordförande i Skurups Elverk AB
och Skurups Energihandel AB.
Magnus Alm (S) utses till ordförande i Skurups Elverk AB och Skurups
Energihandel AB.
Jörgen Lidfeldt (-) utses till 1 vice ordförande i Skurups Elverk AB och
Skurups Energihandel AB.
Uppdraget som ordförande i Skivarpsåns och Dybäckåns
vattendragsförbund hålls vakant.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Björn Hortevall (M) som ordförande i Skurups
Elverk AB/Skurups Energihandel AB och ordförande i Skivarpsåns och
Dybäcksåns vattendragsförbund samt avsägelse från Martin Hansson (M)
som 1 vice ordförande i Skurups Elverk AB/Skurups Energihandel AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att Magnus Alm (S) utses till ordförande i Skurups
Elverk AB/Skurups Energihandel AB.
Jimmy Nilsson (-) yrkar att Jörgen Lidfeldt (-) utses till 1 vice ordförande i
Skurups Elverk AB/Skurups Energihandel AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på avsägelserna och finner att
kommunfullmäktige bifaller desamma.
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Härefter ställer ordföranden proposition på om Magnus Alm (S) utses till
ordförande i Skurups Elverk AB/Skurups Energihandel AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Jörgen Lidfeldt (-) utses till 1
vice ordförande i Skurups Elverk AB/Skurups Energihandel AB och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Kristina Andersson (M) som ordförande
i individ- och omsorgsberedningen samt ordförande i
lokala brottsförebyggande rådet

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Kristina Andersson (M) entledigas som ordförande i individ- och
omsorgsberedningen samt ordförande i lokala brottsförebyggande rådet.
Anders Turesson (S) utses till ordförande i individ- och
omsorgsberedningen.
Jonas Karlsson (S) utses till ordförande i lokala brottsförebyggande rådet.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Kristina Andersson (M) som ordförande i individoch omsorgsberedningen samt ordförande i lokala brottsförebyggande rådet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Anders Turesson (S) utses till ordförande i
individ- och omsorgsberedningen samt att Jonas Karlsson (S) utses till
ordförande i lokala brottsförebyggande rådet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition om Anders Turesson (S) utses till
ordförande i individ- och omsorgsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition om Jonas Karlsson (S) utses till
ordförande i lokala brottsförebyggande rådet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Åsa Ekblad (M) som ledamot i
styrgrupp vuxenutbildning (Skånes kommuner), samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Åsa Ekblad (M) entledigas som ledamot i styrgrupp vuxenutbildning
(Skånes kommuner).
Magnus Alm (S) utses till ny ledamot i styrgrupp vuxenutbildning (Skånes
kommuner).
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Åsa Ekblad (M) som ledamot i styrgrupp
vuxenutbildning (Skånes kommuner).
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Magnus Alm (S) utses till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Magnus Alm (S) utses till ny
ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Bianka Berg (M) som ledamot i Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd och Skånetrafikens
politikerråd, samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Bianka Berg (M) entledigas som ledamot i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
och Skånetrafikens politikerråd.
Jessica Möller (S) utses till ny ledamot i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
Jessica Möller (S) utses till ny ledamot i Skånetrafikens politikerråd.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Bianka Berg (M) som ledamot i Östra Skånes
Hjälpmedelsnämnd och Skånetrafikens politikerråd.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Jessica Möller (S) utses till ny ledamot i Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd och Skånetrafikens politikerråd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Jessica Möller (S) utses till
ny ledamot i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd och Skånetrafikens
politikerråd och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Mats Björkman (M) som ledamot i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg,
samt fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Mats Björkman (M) entledigas som ledamot i myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg.
Kristina Andersson (M) utses till ny ledamot i myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Björkman (M) som ledamot i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Kristina Andersson (M) utses till ny ledamot i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Kristina Andersson (M)
utses till ny ledamot i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Magnus Andersson (M) som
ordförande i Skurups Jordbruks AB och ersättare i
myndighetsnämnden för miljö och byggnad, samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Andersson (M) entledigas som ordförande i Skurups Jordbruks AB
och ersättare i myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Andreas Oskarsson (M) utses till ny ersättare i myndighetsnämnden för
miljö och byggnad.
Christer Larsson (C) utses till ny ordförande i Skurups Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Magnus Andersson (M) som ordförande i Skurups
Jordbruks AB och ersättare i myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Andreas Oskarsson (M) utses till ny ersättare i
myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Magnus Alm (S) yrkar att Christer Larsson (C) utses till ny ordförande i
Skurups Jordbruks AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Andreas Oskarsson (M) utses till ny
ersättare i myndighetsnämnden för miljö och byggnad och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Christer Larsson (C) utses till ny
ordförande i Skurups Jordbruks AB och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
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Avsägelse från Ingvar Wennersten (SD) som 2 vice
ordförande/ledamot i Skurups Jordbruks AB

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Ingvar Wennersten (SD) entledigas som 2 vice ordförande och ledamot i
Skurups Jordbruks AB.
Magnus Andersson (M) utses till 2 vice ordförande i Skurups Jordbruks AB.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Ingvar Wennersten (SD) som 2 vice
ordförande/ledamot i Skurups Jordbruks AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Magnus Andersson (M) utses till 2 vice
ordförande i Skurups Jordbruks AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Magnus Andersson (M) utses till 2
vice ordförande i Skurups Jordbruks AB och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
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Avsägelse från Anders Kristiansen (SkuP) som 1 vice
ordförande i kommunutvecklingsberedningen, samt
fyllnadsval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Anders Kristiansen (SkuP) entledigas som 1 vice ordförande i
kommunutvecklingsberedningen.
Lars Dekan (-) utses till 1 vice ordförande i
kommunutvecklingsberedningen.
Anders Kristiansen (SkuP) utses till 2 vice ordförande i
kommunutvecklingsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Anders Kristiansen (SkuP) som 1 vice ordförande
i kommunutvecklingsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-) yrkar att Lars Dekan (-) utses till 1 vice ordförande i
kommunutvecklingsberedningen.
Johan Bolinder (M) yrkar att Anders Kristiansen (SkuP) utses till 2 vice
ordförande i kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Lars Dekan (-) utses till 1
vice ordförande i kommunutvecklingsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på om Anders Kristiansen (SkuP)
utses till 2 vice ordförande i kommunutvecklingsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Anmälan av remitterade motioner och e-förslag 2021

Ärendenummer KS 2021.143

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att Lars Nyström (SD) återkallat motion
gällande möjlighet för allmänhet att närvara vid
kommunstyrelsesammanträden, KS 2021.1627.
Motion från Pär Moberg (V) "vidta åtgärder för att undvika att barn vräks".
Motionen anmäls.
I övrigt läggs ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges presidieberedning gällande
följande remitteringar:
- E-förslag om att göra Vaktgatan enkelriktad, remitterad till
kommunstyrelsen.
- Motionen från Pär Moberg (V) "vidta åtgärder för att undvika att barn
vräks" är inte möjligt att remittera på grund av att motionären inte sitter
som ordinarie i kommunfullmäktige. Ordförande uppmanar motionären att
lämna in motionen vid tjänstgöring i kommunfullmäktige.
- Motionen från Lars Nyström (SD) gällande möjlighet för allmänheten att
närvara under kommunstyrelsemöten, remitterad till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) meddelar att han återkallar sin motion gällande öppna
kommunstyrelsesammanträden då han istället valt att väcka initiativärende i
kommunstyrelsen.
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Nya motioner, interpellationer och frågor

Ärendenummer KS 2021.143

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna och interpellationerna anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande inkomna motioner och interpellationer:
- Motion från Magnus Book (SD) om stationär scen i stadsparken.
- Motion från Jörgen Lidfeldt (-), Pernilla Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-)
gällande mer rörelse i skolan.
- Motion från Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-) gällande digitalt
närvarosystem inom SFI.
- Interpellation från Anders Kristiansen (SkuP) till personalutskottets
ordförande gällande lärare som ofrivilligt fått lämna sin tjänst.
- Interpellation från Anders Kristiansen (SkuP) till kommunstyrelsens
ordförande gällande IT-säkerhet med fokus på hackerattacker och cyberhot.
- Interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens ordförande
gällande "nya majoritetsförhållandes" nya förhållningssätt och dess
konsekvenser.
- Interpellation från Åsa Ekblad (M) till socialnämndsutskottets ordförande
gällande "Trippla stolar".
- Motion från Babak Rahimi (V) gällande uppförandekod för att förebygga
korruption och svågerpolitik.
- Motion från Babak Rahimi (V) gällande aktivt arbete mot hedersvåld.
- Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till kommunfullmäktiges
ordförande gällande yttrandefrihet.
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