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Information från kommundirektören och utskotten
Ärendenummer KS 2022.5
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört protokollet att kommunstyrelsen ska
informeras avseende försening av projekt Östergårdsskolan på nästa
kommunstyrelsesammanträde. I det fall det påverkar ev inflyttning ska det
kallas till extra sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunövergripande och serviceförvaltningen
Marcus Willman, kommundirektör, informerar om:
Information från Regionalt råd 2022-01-24.
Beredskapslager.
Servicemätning 2021, del av Kommunens kvalitét i korthet (KKiK).
Ny mottagningsstation för Skurups Elverk (markfråga).
Detaljplan avseende östra industriområdet (Postpack och Skåneporten).
Livsmedelsupphandling.
Räddningstjänsten - RSyd särskilda resurser och insatser.
SYSAV
•
•

ekonomiskt resultat 2021.
Konkurrensverket ärendenummer KS 2019.331.

Aktuella projekt
•
•
•

Grundskola Rydsgård.
Östergårdsskolan.
Förskolan Skivarp.

Personalutskottet
Magnus Alm (S) informerar om:
Heltidsresan har tidigare implementerats i individ- och
omsorgsförvaltningen och ska nu implementeras i serviceförvaltningen och
skol- och utbildningsförvaltningen.
Utskottet har fattat beslut om att fasa ut bil-förmånen.
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Skol- och utbildningsutskottet
Magnus Alm (S) informerar om:
Skol- och utbildningsförvaltningen redovisar preliminärt ett positivt
resultat för 2021 men där är stort underskott inom särskolan m a a ökat
behov.
Redovisning av terminsbetygen visar att grundläggande
gymnasiebehörigheten ligger på 83,7 % vilket är en ökning 3,4 % än
föregående hösttermin. När det gäller elever med betyg i alla ämnen ligger
Alléskolan på 55 % av eleverna och Prästamosseskolan på 62 %. Fortsatt
har flickorna bättre resultat än pojkarna. Utskottet är eniga om att
förvaltningen måste jobbar på att höja dessa siffror.
Socialnämndsutskottet
Jimmy Nilsson (-) informerar om:
Covid-19 - Smittspridningen har accelererat i början av året.
Verksamheterna har jobbat på bra för att förhindra smittspridning.
LSS-boende står klart 2022 men det finns behov av ytterligare 7-9 LSSboendeplatser. Utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans
med Skurupshem ta fram förslag på LSS-boende med 10-12 platser.
Jessica Möller (S) informerar om:
covid-19: Personal inom vårdnära verksamheter snabb-testas inför varje
arbetspass och samtliga besökare på särskilda boenden erbjuds snabb-test. I
alla vårdlokaler används munskydd. Daglig verksamhet Kristallen hålls
stängd i avvaktan på att smittspridningen ska minska. Den oplanerade
frånvaron vecka 6 var 23-28 personer per dag vilket medför att läget fortsatt
är ansträngt inom verksamheterna. Smittspårning pågår och provsvar
inväntas. Konstaterat smittade den 14 februari 2022 var 4 kunder på särskilt
boende, 6 kunder i ordinärt boende, inga kunder inom LSS och totalt 17
medarbetare.
Byalagslagsrådet
Lena Axelsson (S) informerar om:
Byalagsrådet tog upp ämnen som fler bussturer i kommunen, parkeringen
vid Bingsmarkens camping, säker skolväg till Rydsgårds skola samt
önskemål om öppet hus i samband med invigningen av Rydsgårds skola när
allmänheten har möjlighet att komma.
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Näringslivsrådet
Lena Axelsson (S) informerar om:
Bra företagsklimat, företagarna tycks ha haft en stabil ekonomi under
pandemin.
Positiv feedbak för myndighetsutövningen.
Positiva till varumärkesbyggandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Kompletteringsbudget 2022
Ärendenummer KS 2021.216
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet är allsidigt belyst och kompletteringen överlämnas till
kommunfullmäktige.
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.
Kommunstyrelsens ordförande har i en skrivelse daterad 2022-02-10 lämnat
kompletterande information m a a kommunfullmäktiges återremiss.
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.
Skrivelse daterad 2022-02-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-01-31, § 8:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet
för justering så att det står i överensstämmelse med det ekonomiska
regelverket.
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.
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Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 251: Informationen läggs till
handlingarna.
Beredningsutskott 2021-11-08, § 3: Beredningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen behandlar kompletteringsbudget på sammanträdet 202111-12.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om kompletteringen kan överlämnas till
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Förvaltningarna.
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Utökning av borgensram för Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2021.892
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för
Skurupshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 440 mkr. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Borgensramen utökas därmed med 70 mkr, från 370 mkr till 440
mkr för att säkra Skurupshem AB:s finansiering av nyproduktionen
av LSS/Trygghetsboende Bengt 2.
3. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 440 000
000 kronor enligt bilaga 1- Ramar för upplåning för
kommunkoncernen i dess helhet 2022-01-20.
4. Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från
finanspolicyn.
Sammanfattning av ärendet
2021-06-22 insände Skurupshem AB, till Skurups kommun, anhållan om
utökning av borgensramen med 200 mkr från 370 mkr till 570 mkr.
Ärendet återremitterades på beredningsutskottet 2021-11-15. I
återremissyrkandet (KS 2021.892 BU§17) efterfrågas förtydligande och
komplettering med uppdaterad investeringsplan, finansieringsplan,
underhållsplan samt en avvägning mellan underhåll och försäljning.
Ett stödsystem för Skurupshem ABs underhållsplan är under
implementering i dagsläget. En ny komplett långsiktig underhållsplan,
inkluderat tidigare avsaknad plan för exteriört underhåll och för underhåll
för allmänna utrymmen, beräknas vara framtagen under kvartal 4 2022.
Därmed finns adekvat underlag för upprättande av investerings- och
finansieringsplan som utarbetas parallellt med underhållsplanen.
Den ursprungliga anhållan om 200 mkr i utökad borgensram avsåg täcka
utgifter dels för den pågående nyproduktionen av LSS/Trygghetsboendet
Bengt 2, men även för kommande investeringsbehov på längre sikt. I väntan
på beslut om utökad borgensram har betalningar motsvarande drygt 37 mkr
skett från avsatta likvider efter fastighetsförsäljningen 2020 till
LSS/Trygghetsboendet. Dessa 37 mkr var inte planerade att nyttjas till
nyproduktion i den grad som nu skett.
Med anledning av att underhålls- investerings- och finansieringsplanerna
inte är färdigställda och risk finns att Skurupshem AB inte kan påvisa
tillräckligt hög precision i förhållandet mellan investering och behov av
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finansiering, så anhåller nu Skurupshem AB en utökad borgensram på
endast de 70 mkr som avser nyproduktionen av LSS/Trygghetsboendet.
Dessa 70 mkr motsvarar 70% av nyproduktionskostnaden som beräknas till
ca 100 mkr.
Då underhållsplanen identifierat kommande investeringsbehov, fördelat
över tid, och därtill kopplad finansieringsplan, återkommer Skurupshem AB
med en anhållan om ytterligare utökad borgensram. Denna gång med
tydligare koppling till investeringsbeslut och med analys gällande
avvägning mellan underhåll och försäljning.
Eftersom denna utökning av borgensramen med 70 mkr endas avser
nyproduktionen av LSS/Trygghetsboende, så är inte analysen gällande
avvägning mellan underhåll och försäljning aktuell.
En utökad borgensram med 70 mkr begärs för att kunna uppta lån med
kommunal borgen för ovan nämnd investering.
Inför kommunstyrelsen behandling av hemställan har ärendet kompletterats
med förtydligande vad det återstående finansieringsbehovet är för LSSboendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2021.892, Utökning av borgensram för Skurupshem
AB daterad 2022-01-20.
Bilaga 1, Ramar för upplåning för kommunkoncernen i dess helhet 2022-0120.
Bilaga 2, Redovisning av likvida medel från fastighetsförsäljning 2022-0120.
Beslut Skurupshem AB 2021-06-18 § 116
Beslut Skurupshem AB 2021-01-25 § 9.
Ekonomi Bengt 2 2022-02-02.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för
Skurupshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 440 mkr. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Borgensramen utökas därmed med 70 mkr, från 370 mkr till 440
mkr för att säkra Skurupshem AB:s finansiering av nyproduktionen
av LSS/Trygghetsboende Bengt 2.
3. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 440 000
000 kronor enligt bilaga 1-Ramar för upplåning för
kommunkoncernen i dess helhet 2022-01-20.
4. Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från
finanspolicyn.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 22:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för
Skurupshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 440 mkr. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Borgensramen utökas därmed med 70 mkr, från 370 mkr till 440
mkr för att säkra Skurupshem AB:s finansiering av nyproduktionen
av LSS/Trygghetsboende Bengt 2.
3. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 440 000
000 kronor enligt bilaga 1- Ramar för upplåning för
kommunkoncernen i dess helhet 2022-01-20.
4. Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från
finanspolicyn.
Ärendet ska inför kommunstyrelsens behandling av ärendet kompletteras
med förtydligande vad det återstående finansieringsbehovet är för LSSboendet.
Beredningsutskott 2021-11-17, § 17: Beredningsutskottet beslutar att
återremittera ärendet till Skurupshem AB för förtydligande och
komplettering med uppdaterad investeringsplan, finansieringsplan,
underhållsplan samt en avvägning mellan underhåll och försäljning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och överlämnar
detsamma till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Skurupshem AB.
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Strategiskt förvärv av åkermark - hemställan till
kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2021.620
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal för kommunalt förvärv
av fastigheterna Hassle Bösarp 15:3, Hassle Bösarp 11:26, Hassle Bösarp
5:34, Hassle Bösarp 5:23 och Hassle Bösarp 5:32.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Jordbruk AB inkom i början av 2021 med en skrivelse till
kommunfullmäktige om att besluta om en ny investeringsram för inköp av
åkermark under innevarande år, 2021. Skurups Jordbruk AB har blivit
kontaktad av en fastighetsägare i direkt anslutning till mark som Skurups
kommun äger idag och Skurups jordbruk AB brukar på arrende.
Styrelsen i Skurups jordbruk AB har behandlat frågan och är eniga i
Skurups kommuns strategiska vinning av ett markförvärv.
Kommunfullmäktige i Skurup behandlade frågan i september och beslutade
då att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att förhandla fram ett
köpekontrakt.
Serviceförvaltningen har därefter fått i uppdrag att ta fram ett köpekontrakt
för den aktuella marken. Det har genomförts två värderingar av marken.
Den av köparen beställda värderingen visar på ett värde om 6 100 000
kronor, medan den av säljaren beställda värderingen visar på ett värde om 6
800 000 kronor. Säljaren har därutöver erhållit bud på 6 950 000 kronor. För
att Skurups kommun ska få möjlighet att köpa marken har säljaren därvid
krävt 7 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24.
Köpeavtal Hassle Bösarp 15_3 mfl, 2021-11-23.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25.
Bilaga 1, kommunens markinnehav.
Värderingsutlåtande, daterat 2021-06-10.
Hemställan, daterad 2021-04-28.
Förslag köpeavtal undertecknat av en part.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Sida

13 (53)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att besluta att godkänna
köpeavtal för kommunalt förvärv av fastigheterna Hassle Bösarp 15:3,
Hassle Bösarp 11:26, Hassle Bösarp 5:34, Hassle Bösarp 5:23 och Hassle
Bösarp 5:32.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 13:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att godkänna
köpeavtal för kommunalt förvärv av fastigheterna Hassle Bösarp 15:3,
Hassle Bösarp 11:26, Hassle Bösarp 5:34, Hassle Bösarp 5:23 och Hassle
Bösarp 5:32.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 52: Ärendet återremitteras för att
kompletteras med de beslutsunderlag som behandlades av
kommunfullmäktige 2021-09-27 samt med ett förslag till köpeavtal.
Kommunfullmäktige 2021-09-27, § 159: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med
uppdrag att förhandla fram köpekontrakt som behandlas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 2021-08-31, § 204: Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner markförvärvet del av Skurup HassleBösarp 15:3 m fl till en köpeskilling som högst motsvarar genomförd
värdering, det vill säga 6 100 000 kronor (390 000 kronor per hektar).
Investeringsramen utökas med motsvarande belopp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Frida Olofsson, exploateringsingenjör.
Enhetschef Tillväxt och utveckling
Marcus Willman, tf förvaltningschef.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 49

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Sida

14 (53)

Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (-) och Ingrid
Book (SD) om fasta reklampelare vid valkampanjen
2022
Ärendenummer KS 2021.482
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Pernilla Lidfeldt (-) och Ingrid Book (SD) föreslår i en motion:
”Att Skurups kommun sätter upp fasta reklampelare, endast för partier
representerade i kommunfullmäktige inför valet 2022, liknande skyltar som
Ystads kommun använder, detta för att minska problemen med skadegörelse
samt bibehålla ett helhetsutseende i Skurups kommun
Att de placeras väl synliga vid varje in och utfart i våra större tätorter”
I en kommun är det valnämnden som ansvarar för det praktiska arbetet vid
ett val. Nämndens uppdrag är att samordna vallokaler och lokaler för
förtidsröstning, ge information till väljarna, lägga ut valsedlar samt förordna
röstmottagare enligt vallagen (2005:837). Nämndens uppdrag är strukturerat
på detta vis är för att minimera risken för valpåverkan eller valfusk och
därmed säkerställa allmänhetens förtroende för valsystemet.
Valrörelsen är partiernas arena där de kan framföra sina visioner och
affischering på offentlig plats är ett vanligt förekommande inslag i
valrörelser. Det är en effektiv marknadsföringsstrategi för partierna att få
fram ett budskap till allmänheten och är ett viktigt inslag i demokratin.
Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att sätta upp valaffischer på
allmän plats. Respektive parti ansöker om tillstånd för sitt partis
affischering. I det fall kommunfullmäktige bifaller motionen behöver
riktlinjer för affischering tas fram.
Motionärerna föreslår att endast de partier som är representerade i
kommunfullmäktige sedan det förgående valet ska få tillgång till
kommunens gemensamma affischering. Enligt likställighetsprincipen i
kommunallagen 2 kap 3 § ska kommuner och regioner behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommunen
riskerar att uppfattas som partisk när ett begränsat urval av partier
marknadsförs via de fasta reklamplatserna. Övriga partier kommer att
missgynnas om motionen bifalles. Denna konsekvens kan resultera till ett

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Sida

15 (53)

minskat förtroende för kommunen och att allmänhetens tilltro till
valsystemet minskas.
Förvaltningen ser fördelarna med fasta reklampelare och enhetliga riktlinjer.
Trots det skulle ett bifall till motionen innebära att kommunen inte
upprätthåller de krav som likställighetsprincipen ställer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-25.
Motion daterad 2021-03-31.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 15: Motionen avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Motionen bifalles.
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets förslag utgör kommunstyrelsen
huvudförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller beredningsutskottets förslag d v s att motionen
avslås som kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begäras.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla beredningsutskottets förslag som huvudförslag, d v s
att motionen avslås.
Nej-röst för att bifalla Lars Nyströms (SD) förslag som huvudförslag, d v s
att motionen bifalles.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med åtta ja-röster
mot ett nej och fyra ledamöter som avstår att utse beredningsutskottets
förslag som huvudförslag, d v s att motionen avslås samt Lars Nyströms
(SD) förslag som alternativförslag, d v s att motionen bifalles.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (S), Babak Rahimi (V)
och Lena Axelsson (S).
Följande ledamot röstade nej:
Lars Nyström (SD)
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Följande ledamöter avstod från att rösta:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Loubna Stensåker Göransson (M)
och Kent Olsson (SkuP).
Beslutet skickas till
Pernilla Lidfeldt (-).
Ingrid Book (SD).
Kanslienheten.
Matilda Ramsten, nämndsekreterare.
Annika Jansson, kommunsekreterare.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD),
Folkomröstning om invandring i samband med valet
2022
Ärendenummer KS 2021.1493
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”Att kommunstyrelsen i samband med de allmänna valen 2022 får i uppdrag
att invånarna i Skurups kommun får rösta för eller emot mottagande av asyloch anhöriginvandring till Skurups kommun”
”Kommunfullmäktige behandlade 2020-12-14, § 212, motion från Lars
Nyström (SD) om att införa migrationsstopp i Skurups kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen. Av tjänsteskrivelsen i detta ärende framgår följande:
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
reglerar kommunernas skyldighet att efter anvisning ta emot en nyanländ för
bosättning i kommunen. Enligt § 5 i lagen kan ett beslut om anvisning inte
överklagas.
Den kommunala självstyrelsen som omnämns i motionen regleras i
Regeringsformen och kommunallagen som en princip. Självstyrelsen för
kommunerna inskränks på en mängd områden av staten genom lagstiftning.
Skollagen ställer krav på att hemkommunen ska anordna grundskola,
kommunallagen ställer krav på att det ska finnas en kommunstyrelse i alla
kommuner, socialtjänstlagen ställer krav på att kommunerna ska inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och
så vidare – Inte heller dessa inskränkningar i den kommunala självstyrelsen
kan överklagas. En kommun kan inte vägra anordna grundskola, ha en
kommunstyrelse och så vidare. De lagar som reglerar kommunernas
närmare verksamhet begränsar således också kommunernas möjligheter att
agera i förhållande till det ansvar som lagstiftaren lagt på andra rättssubjekt.
Regeringsformen 14 kap 3 § reglerar att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett den, den så kallade proportionalitetsprincipen.
Vid införandet av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning fördes ett ingående resonemang om
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proportionalitetsprincipen och den kommunala självstyrelsen i
propositionen till lagstiftningen. Sammanfattningsvis framfördes följande i
propositionen (Prop 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av
nyanlända, sidan 31):
” En avvägning mellan det starka allmänna intresset av att förbättra
förutsättningarna för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden i
syfte att bli självförsörjande och vikten av att den kommunala självstyrelsen
inte inskränks ytterligare leder i detta fall till slutsatsen att det allmänna
intresset väger över. Inskränkningen av den kommunala självstyrelsen
bedöms därmed inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som föranlett den. Den skyldighet som den föreslagna lagen
innebär bedöms alltså som godtagbar även vid beaktande av
proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen.”
Sammanfattningsvis finner förvaltningen att det som motionären föreslår
inte är möjligt att genomföras med dagens lagstiftning. Om en förändring
ska komma till stånd krävs förändrad lagstiftning.”
Som framgår av ovan redovisning är migration och mottagande av
nyanlända en statlig fråga och kommunen har med dagens lagstiftning ingen
möjlighet att säga nej till mottagning av nyanlända som anvisats till
kommunen. Det får därmed också anses som att en folkomröstning om Ja
eller Nej till mottagning av nyanlända, eller åtminstone det slutliga beslutet
efter en sådan folkomröstning, ligger utanför den kommunala kompetensen.
Oavsett vilket skulle det kunna uppfattas som vilseledande av
kommuninvånarna att folkomrösta om något som inte är lagligt att
genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22.
Motion.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 16:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten. Lars Nyström (SD).
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Revidering av reglemente för representation och
uppvaktning avseende förtroendevalda och anställda i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1209
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige antar följande förändringar i reglementet:
- Minnesgåva för förtroendevalda tas bort.
- Vid uppvakning av förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige,
permanent presidieberedning, kommunstyrelse eller nämnd ska endast
blommor ges.
- Uppvakningen ska ske det år som den förtroendevalda fyller 30, 40, 50, 60
och så vidare
- Vid dödsfall gäller samma bestämmelser som för anställda.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2021-11-01 §178 att återremittera reglemente
för representation och uppvaktning vad gällde förtroendevalda till
kommunfullmäktiges presidieberedning. Under presidieberedningens
behandling av ärendet görs följande ändringar:
- Minnesgåva för förtroendevalda tas bort.
- Vid uppvakning av förtroendevalda ledarmöter i kommunfullmäktige,
permanent presidieberedning, kommunstyrelse eller nämnd ska endast
blommor ges.
- Uppvakningen ska ske det år som den förtroendevalda fyller 30, 40, 50, 60
och så vidare.
- Vid dödsfall gäller samma bestämmelser som för anställda.
Beslutsunderlag
Reglemente för representation och uppvaktning avseende förtroendevalda
och anställda i Skurups kommun, version 2.1.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 17:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
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Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige antar följande förändringar i reglementet:
- Minnesgåva för förtroendevalda tas bort.
- Vid uppvakning av förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige,
permanent presidieberedning, kommunstyrelse eller nämnd ska endast
blommor ges.
- Uppvakningen ska ske det år som den förtroendevalda fyller 30, 40, 50, 60
och så vidare
- Vid dödsfall gäller samma bestämmelser som för anställda.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-11-30, § 64:
Presidieberedningen föreslår följande förändringar i reglementet:
- Minnesgåva för förtroendevalda tas bort.
- Vid uppvakning av förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige,
permanent presidieberedning, kommunstyrelse eller nämnd ska endast
blommor ges.
- Uppvakningen ska ske det år som den förtroendevalda fyller 30, 40, 50, 60
och så vidare
- Vid dödsfall gäller samma bestämmelser som för anställda.
Kommunfullmäktige 2021-11-01, § 178:
Reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende anställda
i Skurups kommun antas och en vidare belysning av reglementet kommer att
ske under 2022. Reglementet ska i tillämpliga delar även gälla för anställda i
Skurup kommuns bolagskoncern. Det reviderade reglementet gäller fr o m
2022-01-01.
Förslaget i de delar som berör förtroendevalda återremitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning för framtagande av förslag. I
avvaktan på detta gäller tidigare reglemente för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen 2021-10-04, § 235:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun antas och en vidare
belysning av reglementet kommer att ske under 2022.
Personalutskottet 2021-09-30, § 60: Föreslår kommunfullmäktige att
bifalla reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun och en vidare belysning av
reglementet kommer att ske under 2022.
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Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
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Kanslienheten.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD), utredning
om uppdragsersättningar
Ärendenummer KS 2021.1413
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) föreslår i motion följande:
”att det utreds vilken besparing Skurups kommun i nuläget skulle göra om
uppdragsersättningarna till sk vildar begränsas till 0 kronor. Ersättningarna
bör beräknas på kommunens utgifter för kommunala uppdrag inkluderande
bolag och stiftelser.
att det utreds om ersättningen till så kallade vildar kan jämkas.”
Ekonomiska förmåner för förtroendevalda behandlas i kommunallagen 4
kap §§ 12-18. Av § 12 framgår att förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar
när de fullgör sina uppdrag. Någon möjlighet att begränsa denna rätt för så
kallade vildar finns inte.
Av § 16 framgår bland annat att fullmäktige kan besluta att förtroendevalda
även ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, vilket
fullmäktige i Skurups kommun gjort bland annat beträffande
sammanträdesarvode och förrättningsarvode. Av § 16 sista stycket framgår
slutligen att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Att
differentiera arvodet utifrån att någon är så kallad vilde eller inte bedöms
därför inte möjligt.
Eftersom det inte bedöms möjligt att införa differentierade ersättningar på
de grunder som anförs i motionen, bedömer förvaltningen att det heller inte
är relevant att genomföra utredningsförslaget gällande besparingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25.
Motion daterad 2021-11-01.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 18:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
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Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-11-30, § 65:
Presidieberedningens förslag:
Motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Ingvar Wennersten (SD).

Sida

23 (53)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 53

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Sida

24 (53)

Uppdrag att utreda laddinfrastruktur för elbilar i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1478
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att utreda
om och i så fall hur Skurups kommun kan medverka till utvecklingen av
laddinfrastrukturen för elfordon inom Skurups kommuns geografiska
område.
Sammanfattning av ärendet
Det finns en enighet inom samhällsbyggnadsberedningen att antalet
elfordon (elbilar och laddhybrider) kommer fortsätta öka. Av denna
anledning anser samhällsbyggnadsberedningen att det är av vikt att utreda
vilken roll Skurups kommun kan ha i en eventuell expansion av
laddinfrastrukturen.
Fordon som drivs helt eller till större delen av el har potential att bidra till
mindre miljöpåverkan om den el fordonen laddas med har ett lågt klimatoch miljöavtryck. En förutsättning för att marknaden skall öka är att det
finns en laddinfrastruktur. Samhällsbyggnadsberedningen är enig i åsikten
att frågan bör utredas i syfte att öka kunskapen om vilken roll Skurups
kommun kan ha i en eventuell expansion av laddinfrastrukturen.
Utredningen bör omfatta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nulägesanalys:
Hur har utvecklingen av antalet laddhybrider och elbilar sett ut i
Skurups kommun.
Hur många publika laddstolpar (samt placering) finns det idag inom
Skurups kommuns geografiska område.
Vilka mål har Skurups kommun kopplat till laddstolpar.
Hur arbetar de kringliggande kommunerna av liknande storlek med
frågan.
Utifrån Kommunallagen, vilken roll kan Skurups kommun ha i en
utbyggnad av laddinfrastrukturen.
Utifrån Ellagen, vilken roll kan Skurups kommun ha i en utbyggnad
av laddinfrastrukturen.
Hur kan Skurups kommun påverka privata aktörer att bygga ut
laddinfrastrukturen genom exempelvis markanvisningsavtal etc.
Vilka kommunala fastigheter (ägare Skurups kommun) är lämpliga
för placering av laddstolpar i Skurups kommun och vilken typ av
laddstolpar (tidsaspekten på laddning) är lämpliga på olika platser.
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Vilken kapacitet (eleffekt) finns tillgänglig för att bygga ut
laddinfrastrukturen i förhållande till Skurups expansion i övrigt.
Vilka teknisk infrastruktur är nödvändig för att bygga laddstolpar
och vilka kostnader är förknippade med densamma?
Vilka bidrag finns det att söka.

Utöver personal på Serviceförvaltningen avses synpunkter och kunskap
inhämtas genom kontakter med de kommunala bolagen, marknadsaktörer
inom laddinfrastruktur samt andra kommuner av liknande storlek.
Utredningen kan genomföras under första halvåret 2022 och avrapporteras
till kommunfullmäktige under kvartal 3 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att utreda om och i så fall hur
Skurups kommun kan medverka till utvecklingen av laddinfrastrukturen för
elfordon inom Skurups kommuns geografiska område.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 19: Kommunstyrelsen har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att utreda
om och i så fall hur Skurups kommun kan medverka till utvecklingen av
laddinfrastrukturen för elfordon inom Skurups kommuns geografiska
område.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-12-08, § 68:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att utreda om och i så fall hur
Skurups kommun kan medverka till utvecklingen av laddinfrastrukturen för
elfordon inom Skurups kommuns geografiska område.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen. Marcus Willman tf. förvaltningschef. Corfitz Nelsson,
infrastrukturstrateg.
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Svar på revisorernas uppföljande granskning av intern
kontroll 2021
Ärendenummer KS 2021.1533
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet så som sitt eget och överlämnar
detsamma till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Skurups kommun har gett EY i uppdrag att
genomföra en uppföljande granskning av kommunens hantering av intern
kontroll. Utifrån granskningsresultatet har revisorerna tillskrivit
kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg och
myndighetsnämnden för miljö och byggnad ett antal rekommendationer.
De rekommendationer som kommunstyrelsen tillskrivits är:
•
•
•

Säkerställa att samtliga risker dokumenteras och presenteras.
Säkerställa att utvärdering sker enligt framtagen kontrollrapport.
Ta ställning till om vidtagna åtgärder ska följas upp av
kommunstyrelsen

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2022-02-28.
Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande. Yttrandet tydliggör behovet
att utveckla kommunens interna styrning och kontroll. En förutsättning för
det är att etablera en stabil styrmodell, där intern styrning och kontroll utgör
en del av en värdeskapande kedja.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-14.
Yttrande, daterad 2022-01-14.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet så som sitt eget och överlämnar
detsamma till revisorerna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 20: Kommunstyrelsen beslutar att anta
yttrandet så som sitt eget och överlämnar detsamma till revisorerna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Revisorerna. Birgitta Bergman, ekonomichef.
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Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033
Ärendenummer KS 2021.1522
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
godkänna och underteckna slutligt gemensamt remissvar från MLR på
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033. Den slutgiltiga ekonomiska ramen
fastställs när regeringen fastställer den nationella planen under sommaren
2022.
Planen är på remiss till den 28 februari 2022 och samtliga Skånes
kommuner har möjlighet att lämna synpunkter på planen. MalmöLund
Regionen (MLR) avser samla medlemskommunerna till ett gemensamt
remissvar för att på detta sätt ge en betydligt mer tyngd åt remissvaret
jämfört med att svar från varje enskild kommun.
Kommundirektör Marcus Willman informerar om att styrelsen i MLR hade
möte i veckan och man ställde sig bakom förslaget utom Eslöv, Höör och
Staffanstorp utifrån höghastighetsbanans påverkan på Eslövs och Höörs
kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03.
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, remissversion 202111-30.
Förslag till yttrande, 2022-01-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
godkänna och underteckna slutligt gemensamt remissvar från MLR på
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 21: Kommunstyrelsen beslutar uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att godkänna och underteckna slutligt
gemensamt remissvar från MLR på förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Corfitz Nelsson, strateg.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
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Översyn av KBF (kommunalt bostadsbidrag för
personer med funktionshinder) LSS
Ärendenummer KS 2021.255
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Kommunalt bostadsbidrag för
personer med varaktig funktionsnedsättning (KBF) med hyrestak avseende
hyror över 7 100 kr /månad (2021). Hyrestak ingår i kommunens
gemensamma avgiftskatalog och justeras där.
Riktlinjer kommunalt bostadsbidrag för personer med varaktig
funktionsnedsättning KBF (KS 2019.389) upphör med beslut om hyrestak.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-25 om att ge möjlighet att ansöka om
ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF).
Bostad med särskild service kan utföras i gruppbostad eller servicebostad.
KBF infördes med anledning av att boendekostnaden för nytt boende för
personer med funktionsnedsättning på Prästgatan i Skurup omöjliggjorde att
brukare kunde betala hyran på över 12 000 kr/mån med egna inkomster till
följd av att byggnadskraven för målgruppen.
KBF är en ekonomisk subvention för att förbättra den ekonomiska
situationen för enskilda personer med funktionsnedsättning som är bosatta i
en LSS-bostad i Skurups kommun. Subventionen utgör endast ett
komplement till statliga bostadsförmåner från Försäkringskassan.
Den enskilde brukaren söker bostadstillägg från Försäkringskassan vilket
möjliggör att brukaren kan tillgodose större delen av hyreskostnaden genom
egna inkomster.
Med anledning av byggnation av nytt LSS-boende har genomgång av
utfallet av KBF genomförts. KBF i nuvarande form föreslås utvecklas till att
i stället omfatta hyrestak för LSS bostäder i Skurups kommun. Anledningen
till förslaget om hyrestak för LSS-bostäder i stället för KBF är att
konsekvensen med KBF genererat ojämlik hyreskostnad för brukarna som
bor i andra LSS-bostäder än LSS-boendet på Prästgatan i Skurups kommun.
Brukarnas hyreskostnader på Prästgatan, enligt gällande regler för KBF,
ligger i nivå eller är lägre än andra LSS-boende som är äldre och inte lika
moderna.
Hyreskostnaden för bostäder av äldre datum i Skurups kommun uppgår till 6
566 – 6 887 kr/månad (Bruksgatan 11 och 18). Hyreskostnaden på
Tegelgatan uppgår till 7 471 kr/mån och är av senare datum än lägenheterna
på Bruksgatan.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Sida

30 (53)

Hyresnivå på LSS-bostäder i närliggande kommuner ligger, utifrån deras
subventionsmodell, mellan 6 566 – 7 100 kr/mån för äldre bostäder. Nyare
bostäder uppgår hyreskostnaden till 7 471 kr/mån.
På den öppna bostadsmarknaden styrs hyreskostnaden utifrån ålder på
bostaden, utrustning, läge etc vilket vi benämner marknadshyra. I detta
sammanhang får det anses skäligt att nybyggda bostäder är dyrare än äldre
lägenheter. Personer som har funktionshinder och som beviljats bostad med
särskild service enligt LSS har inte möjlighet att söka bostad på den öppna
bostadsmarknaden då de har behov av anpassade boenden.
En fastställd högsta hyresnivå till 7 100 kr/mån för LSS bostad i Skurups
kommun ger möjlighet att verkställa beslut om boende, trots att
nybyggnationer med tillhörande anpassningar och renoveringar ger högre
hyror.
Förutsättningar för att den sökande ska kunna omfattas av förslaget:
• att personen beviljats och bor i bostad med särskild service enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• att insatsen är beslutad av Skurups kommun samt att insatsen är verkställd
av Skurups kommun.
• att hyreskostnaden överstiger 7 100 kr/mån.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligas att ärendet stannar
i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25.
Tjänsteskrivelse KS 2019.389.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslag om
att ersätta Kommunalt bostadsbidrag för personer med varaktig
funktionsnedsättning (KBF) med hyrestak avseende hyror över 7 100 kr
/månad (2021). Hyrestak ingår i kommunens gemensamma avgiftskatalog
och justeras där.
Riktlinjer kommunalt bostadsbidrag för personer med varaktig
funktionsnedsättning KBF (KS 2019.389) upphör med beslut om hyrestak.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 14:
Kommunfullmäktige beslutar att ersätta Kommunalt bostadsbidrag för
personer med varaktig funktionsnedsättning (KBF) med hyrestak avseende
hyror över 7 100 kr /månad (2021). Hyrestak ingår i kommunens
gemensamma avgiftskatalog och justeras där.
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Riktlinjer kommunalt bostadsbidrag för personer med varaktig
funktionsnedsättning KBF (KS 2019.389) upphör med beslut om hyrestak.
Socialnämndsutskottet 2021-12-08, § 40: Socialnämndsutskottet
föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslag om att ersätta Kommunalt
bostadsbidrag för personer med varaktig funktionsnedsättning (KBF) med
hyrestak avseende hyror över 7 100 kr /månad (2021). Hyrestak ingår i
kommunens gemensamma avgiftskatalog och justeras där.
Riktlinjer kommunalt bostadsbidrag för personer med varaktig
funktionsnedsättning KBF (KS 2019.389) upphör med beslut om hyrestak.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Bifall till beredningsutskottets förslag med ändring att
det stannar i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag med ändring
att det stannar i kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Parkhagen, LSS-chef.
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Intern kontrollplan 2022
Ärendenummer KS 2022.78
Kommunstyrelsens beslut
Intern kontrollplan 2022 godkänns med att kontrollmoment
avseende förvaltningens rutiner kring ekonomiskt bistånd granskas så att
biståndet inte överutnyttjas läggs till i interna kontrollplanen för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till kontrollplan avseende intern kontroll år 2022 har utarbetats.
Förslaget avser alla förvaltningars verksamhetsområden. De kommunala
bolagens interna kontroll innefattas inte av föreslagen kontrollplan.
Kommunstyrelsen har möjlighet att under året initiera ytterligare
kontrollmoment.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13.
Förslag till intern kontrollplan 2022, daterad 2022-01-13.
Förvaltningens förslag till beslut
Intern kontrollplan 2022 godkänns.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 23: Intern kontrollplan 2022 godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Tillägg att förvaltningens rutiner granskas gällande
försörjningsstöd så att det inte överutnyttjas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lars Nyströms (SD)
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Omröstning begäras.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag
Nej-röst för att bifalla Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag.
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Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med två ja-röster,
elva nej-röster att bifalla Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag.
Följande ledamöter röstade ja
Solbritt Lundgren (C) och Babak Rahimi (V).
Följande ledamöter röstade nej
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson
(-), Magnus Alm (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (S)
och Lena Axelsson (S).
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Birgitta Bergman, ekonomichef.
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ärendenummer KS 2021.930
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
inom individ- och omsorgsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Individ- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete utgår från föreskriften Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 – Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs
grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheter enligt:
•

Socialtjänstlagen – SoL

•

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

•

Hälso- och sjukvårdslagen - HSL

Utgångspunkterna för ledningssystemet är att kvalitetssäkra insatser inom
socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Kvalitetsbegreppet omfattar
verksamheterna på alla nivåer, struktur-, allmänt- och individuellt inriktade
insatser.
Syftet med ledningssystemet är att skapa systematik för att bedriva
kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Ledningssystemet säkerställer också
att verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande regelverk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06.
Styrdokument daterad 2022-01-01.
Förvaltningens förslag till beslut
Att förslå kommunstyrelsen att anta Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete inom individ- och omsorgsförvaltningen 2021.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 24: Kommunstyrelsen antar
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom individ- och
omsorgsförvaltningen.
Socialnämndsutskottet 2021-12-08, § 41: Socialnämndsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen antar ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
inom Individ- och omsorgsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma.
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Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson bitr förvaltningschef.
Tilda Foisack, utredningssekreterare.
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Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Ärendenummer KS 2021.194
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Sammanfattning av ärendet
Individ- och Omsorgsförvaltningen har reviderat nuvarande riktlinjer för
Skurups kommuns handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ska ge
stöd och vägledning för arbetet samt ge ökad rättssäkerhet i handläggningen
av enskilda ärenden. Riktlinjerna får ses som komplement till gällande
lagstiftning om bl a riksnorm. Bedömning sker alltid individuellt i varje
enskilt fall.
Syftet med riktlinjerna är likabehandling i Skurups kommun när det gäller
såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt
insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida för att sökande skall finna
vägar till egen försörjning.
Det huvudsakliga uppdraget är att hjälpa kommuninvånare att undanröja
det som hindrar dem från att klara sin egen försörjning och att under tiden
pröva deras rätt till ekonomiskt bistånd.
Riktlinjerna för Skurups kommun anger vad som är skälig levnadsnivå i
normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Enligt
socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om
sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer för
ekonomiskt bistånd.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, §25: Kommunstyrelsen beslutar att anta
riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Socialnämndsutskottet 2021-12-08, § 39: Socialnämndsutskottet förslår
kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): Ärendet ska återremitteras för förtydligande vad som
gäller för egenföretagare samt vad som menas med arbetsoförmåga på sidan
18 sista meningen under rubriken Arbetsplan.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på beredningsutskottets förslag och
finner att beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla
detsamma.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
Sophie Smith, enhetschef.
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Svar på initiativ från Kent Olsson (SkuP) om
föreningshus
Ärendenummer KS 2021.1100
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta att ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningar, ta fram kalkyl och identifiera vilka föreningsbehov som
finns i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Kent Olsson, (SkuP) att kommunen ska köpa in
fastigheten ”Företagaren 6” tidigare Lantmännen. Av skrivelsen framgår bl
a följande: Exempelvis kan Friluftsfrämjandet lagra sina kanoter i egen
lokal. I någon annan lokal kan det utvecklas motorverksamhet. Många unga
vill ha någonstans att "skruva" och då är det bra om den verksamheten kan
ske på ett samlat ställe. Tomten är dessutom stor nog för parkering och
provkörningar. Olika lokaler inom fastigheten kan omvandlas till förenings
eller klubblokaler
Utöver det föreslås att Serviceförvaltningen får uppdraget att utreda
förutsättningar, ta fram kalkyl och identifiera vilka föreningsbehov som
finns i övrigt.
Rent generellt har kommunen en god tillgång på lokaler/anläggningar som
kommunens föreningar använder för sina dagliga verksamheter/aktiviteter.
Inom kort kommer dessutom ytterligare en lokal stå disponibel till
föreningslivet, främst för kommunens pensionärsföreningar (lokal vid
Fiskargatan). Dock är det svårt att tillmötesgå föreningars önskemål om att
erbjuda kommunala lokaler eller förråd som bara deras förening ska kunna
få använda. Kommunens ambition är att kommunala lokaler/anläggningar
ska användas så mycket som möjligt i stället för att de ska stå tomma.
Utöver kommunala lokaler har kommunens föreningar möjlighet att
införskaffa förråd eller lokaler via privata alternativ. Där har föreningen
sedan möjlighet att ansöka om bidrag/stöd hos kommunen för lokalens
kostnader.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet drar Kent Olsson (SkuP)
tillbaka förslaget om att köpa f d Lantmännen-fastigheten och bibehåller
förslaget om att utreda förutsättningar, ta fram kalkyl och identifiera vilka
föreningsbehov som finns i övrigt.
.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12.
Bilaga 1, Skrivelse; Myndighetsenheten – Miljö Skurups kommun, daterad
2018-11-26.
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Bilaga 2, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2018-06-27.
Initiativärende daterat 2021-08-26.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 26: Kommunstyrelsen beslutar att avslå
initiativärendet.
Kommunstyrelsen 2021-08-31, § 227: Initiativet remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP): Initiativets förslag om utredning bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Initiativets förslag om utredning bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Initiativets förslag om utredning bifalles.
Lars Nyström (SD): Initiativets förslag om utredning bifalles.
Magnus Alm (M): Initiativet anses besvarat. Serviceförvaltningen ges i
uppdrag att förutsättningslöst utreda föreningarnas hus.
Nicklas Olsson (M): Tillägger att förslag om utredning avser föreningar som
inte har någon verksamhetslokal (ej enbart kanslihus).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Kent Olsson (SkuP), Jörgen Lidfeldt (-), Solbritt
Lundgren (C) och Lars Nyström (SD) förslag om att bifalla initiativets
förslag om utredning, d v s att utreda förutsättningar, ta fram kalkyl och
identifiera vilka föreningsbehov som finns i övrigt.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Hävande av köpekontrakt för av del av fastigheten
Skurup 51:2
Ärendenummer KS 2020.1738
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner hävning av köpekontrakt avseende del av
fastigheten Skurup 51:2.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2021 att sälja del av Skurup 51:2 till
företaget Skurups Handel 1.
I samband med att köpekontraktet undertecknades hade Skurups Handel 1
diskussion med flera företag som hade önskemål om att etablera sig i
Skurup, bl.a. Dekra, Ö&B och Byggmax.
Byggmax och Ö&B valde därefter att etablera sig på andra platser på
handelsplatsen, vilket självklart är väldigt glädjande.
Under 2021 har företaget försökt hitta hyresgäster att inrymma enligt det
förslag till exploatering som företaget tog fram. Tyvärr har man inte lyckats
hitta någon hyresgäst som passar enligt den överenskomna exploateringen
och utan hyresgäst kan företaget inte få erforderligt lån för byggnation.
Serviceförvaltningen och företaget har därför tagit fram ett förslag till
hävning av köpekontraktet, för att kommunen ska kunna gå vidare med
andra aktörer som visat intresse, se bland annat ärende KS 2021.1631.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22.
Förslag till överenskommelse om hävning.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner hävning av köpekontrakt avseende del av
fastigheten Skurup 51:2.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 27: Kommunstyrelsen godkänner
hävning av köpekontrakt avseende del av fastigheten Skurup 51:2.
Kommunstyrelsen 2021-01-11, § 15: Köpekontrakt för försäljning av del
av fastigheten Skurup 51:2 godkänns
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen. Sahand Kousha, tf enhetschef.
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Gåvobrev gällande fastigheten Skivarp 13:43, Skivarps
mölla
Ärendenummer KS 2021.1619
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner gåvobrev gällande fastigheten Skivarp 13:43.
Sammanfattning av ärendet
Skivarps mölla brann ned 2010 och hembygdsföreningen har under tiden
fram till idag arbetat för att hitta finansiering för en återuppbyggnad. Trots
många försök har föreningen inte lyckats säkra en sådan finansiering.
Istället för en återuppbyggnad har föreningen renoverat och byggt om
fundamentet på möllan till ett minnesmärke.
Utan en mölla har hembygdsföreningen inte något syfte med sin verksamhet
och kommer att avvecklas. För att långsiktigt trygga tillgången till platsen
där den gamla möllan stod har föreningen inkommit med en förfrågan om
att skänka den aktuella fastigheten. Skurups kommun övertager därmed
ägandet och framtida skötsel av platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-22.
Förslag till gåvobrev.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner gåvobrev gällande fastigheten Skivarp 13:43.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 28: Kommunstyrelsen godkänner
gåvobrev gällande fastigheten Skivarp 13:43.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Sahand Kousha, tf enhetschef.
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Planbesked för Örmölla 26:21
Ärendenummer KS 2022.46
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örmölla
26:21.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Örmölla 26:21 är lokaliserad i Abbekås i nära anslutning till
Ankarets förskola. Fastigheten är ca 1,7 hektar stor. I den norra delen finns
en befintlig gård men större delen av fastigheten utgörs av öppen naturmark
som ramas in av växtlighet.
Örmölla 26:21 håller på att överlåtas till en ny fastighetsägare, Yawanawa
AB, som har lämnat en ansökan om planbesked för fastigheten till
kommunen med ett tillhörande exploateringsförslag. Befintlig gård föreslås
bevaras och renoveras. Resterande del av fastigheten föreslås bebyggas med
ca 20 småskaliga flerbostadshus med totalt ca 40 bostäder. Exploatören har
lagt ett fokus på miljö för att ta hänsyn till platsens omkringliggande natur.
Därför föreslås en form av ekoby med bland annat träfasader på ny
bebyggelse, möjlighet till odling, grönområden, solceller m.m.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-14.
Karta, skala 1:5000.
Karta, skala 1:2000.
Ansökan om planbesked för Örmölla 26:21 samt exploateringsförslag.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Örmölla
26:21.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 29: Kommunstyrelsen beslutar om
positivt planbesked för fastigheten Örmölla 26:21.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 64

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Utvecklingsstöd – Kultur
Ärendenummer KS 2022.52
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit fem ansökningar från fem olika föreningar
avseende utvecklingsstöd-kultur med ansökningsdatum 31 oktober 2021.
Stödet har fördelats utifrån projektets inriktning, nytänkande och om
projektet följer kommunens prioriterade områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-10.
Fördelning av stödet, utvecklingsstöd-kultur, daterad 2022-01-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 30: Kommunstyrelsen beslutar bevilja
stöd enlighet med serviceförvaltningens förslag ”Fördelning av
utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, fritidsstrateg.
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Utvecklingsstöd – Fritid
Ärendenummer KS 2022.51
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Fritid 2022”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit nio ansökningar från fem olika föreningar
avseende utvecklingsstöd med ansökningsdatum 31 oktober 2021. Stödet
har fördelats utifrån projektets inriktning, nytänkande och om projektet
följer kommunens prioriterade områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-10.
Fördelning av utvecklingsstöd, daterad 2022-01-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Fritid 2022”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 31: Kommunstyrelsen beslutar bevilja
stöd enlighet med serviceförvaltningens förslag ”Fördelning av
utvecklingsstöd - Fritid 2022”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen .
Martin Kalén, fritidsstrateg.
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Avsägelse från Åsa Ekblad (M) som 2:e vice
ordförande och ledamot i socialnämndsutskottet och
som 2:e vice ordförande och ledamot i
personalutskottet samt fyllnadsval
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Åsa Ekblads (M) avsägelse som 2:e
vice ordförande och ledamot i socialnämndsutskottet och som 2:e vice
ordförande och ledamot i personalutskottet.
Loubna Stensåker-Göransson (M) utses till ledamot och tillika 2:e vice i
socialnämndsutskottet efter Åsa Ekblad (M).
Johan Bolinder (M) utses till ledamot och tillika 2:e vice i personalutskottet
efter Åsa Ekblad (M).
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) har 2022-02-15 avsagt sig uppdragen som 2:e vice
ordförande och ledamot i socialnämndsutskottet och som 2:e vice
ordförande och ledamot i personalutskottet.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2022-02-15.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Loubna Stensåker-Göransson (M) nomineras
till ledamot och tillika 2:e vice i socialnämndsutskottet och Johan Bolinder
(M) nomineras till ledamot och tillika 2:e vice ordförande i
personalutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om kommunstyrelsen
kan godkänna avsägelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller
densamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på om Loubna StensåkerGöransson (M) kan utses till ledamot och tillika 2:e vice i
socialnämndsutskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på om Johan Bolinder (M) kan
utses till ledamot och tillika 2:e vice i personalutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten. Löneenheten. Sekreteraren i personalutskottet.
Sekreteraren i socialnämndsutskottet.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 67

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

Sida

46 (53)

Initiativ från Johan Bolinder (M) om entledigande av
ledamot i Skurup Kommunala AB
Ärendenummer KS 2022.181
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige entlediga Sten Hamberg (-) från uppdraget som
ledamot i Skurup Kommunala AB.
Sammanfattning av ärendet
Johan Bolinder (M) har i skrivelse föreslagit att entlediga Sten Hamberg (-)
från uppdraget som ledamot i Skurup Kommunala AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-02-01.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-02-01, § 33: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på initiativet finner att kommunstyrelsen
antar förslaget och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige.
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Initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att säga upp avtal
med parkeringsbolaget
Ärendenummer KS 2022.224
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till beredningsutskottet för att ta fram en nettokalkyl av
vilken det framgår vad tjänsten kostar respektive vilka intäkter tjänsten
genererar samt få en
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (-) föreslår i skrivelse att Skurups kommun säger upp avtalet
med det parkeringsbolag som råder i Skurup.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommit 2022-02-07.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-): Initiativet bifalles.
Johan Bolinder (M): Initiativet remitteras till beredningsutskottet för att ta
fram en nettokalkyl av vilken det framgår vad tjänsten kostar respektive
vilka intäkter tjänsten genererar samt få en statusuppdatering.
Magnus Alm (S): Initiativet bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Johan Bolinders (M) förslag, d v s att ärendet
remitteras till beredningsutskottet för att ta fram en nettokalkyl av vilken det
framgår vad tjänsten kostar respektive vilka intäkter tjänsten genererar samt
få en statusuppdatering.
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Anmälningsärenden
Ärendenummer KS 2022.26
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal och domar till kommunstyrelsen från
kommunövergripande staben.
Sammanställning anmälan av avtal till kommunstyrelsen från skol- och
utbildningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer KS 2022.27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisningar av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2022-02-10.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-01-14.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2022.28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
SH 2022.2, Skurupshem AB, 2022-01-25, § 1-14.
KA 2022.1, Skurup Kommunala AB, 2022-01-27, § 1-13.
JB 2022.1, Skurups Jordbruks AB, 2022-02-03, §1-15.
KS 2021.713, Personalutskottet, 2021-12-16, § 57-62.
KS 2022.4, Beredningsutskott, 2022-02-01, § 10-33.
KS 2022.17, Skol- och utbildningsutskott, 2022-01-24, § 1-11.
KS 2022.45, Beredningsutskott, 2022-02-01, § 1-9.
KS 2022.139, Personalutskottet, 2022-02-03, § 1-10.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2022-01-04.
Sammanställning över protokoll från bolag, daterad 2022-02-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Entledigande av styrelsen i Skurups Kommunhus AB
samt nyval
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen (ledamöter och
suppleanter) i Skurups Kommunhus AB.
Kommunfullmäktige förrättar nytt val av styrelse (ledamöter, suppleanter
och presidium) i Skurups Kommunhus AB.
Reservation
Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Loubna
Stensåker Göransson (M) och Kent Olsson (SkuP) reserverar sig till förmån
för Lars Nyströms (SD) och Johan Bolinder (M) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att sammansättningen i Skurups Kommunhus AB inte
längre speglar sammansättningen i kommunfullmäktige föreslår
undertecknad att nuvarande styrelse (ledamöter och suppleanter) entledigas
och att nyval sker av styrelse (ledamöter, suppleanter, presidium), för att i
bolaget erhålla en representation som står i överensstämmelse med den
parlamentariska sammansättningen i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2022-02-15.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen (ledamöter och
suppleanter) i Skurups Kommunhus AB.
Kommunfullmäktige förrättar nytt val av styrelse (ledamöter, suppleanter
och presidium) i Skurups Kommunhus AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ärendet remitteras till beredningsutskottet för
komplettering med tjänsteskrivelse.
Johan Bolinder (M): Ärendet remitteras till beredningsutskottet.
Magnus Alm (S): Förslaget bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Magnus Alms (S) förslag d v s att
kommunstyrelsen föreslår enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen (ledamöter och
suppleanter) i Skurups Kommunhus AB.
Kommunfullmäktige förrättar nytt val av styrelse (ledamöter, suppleanter
och presidium) i Skurups Kommunhus AB.
Omröstning begäras.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Magnus Alms (S) förslag, d v s att kommunstyrelsen
föreslår enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen (ledamöter och
suppleanter) i Skurups Kommunhus AB.
Kommunfullmäktige förrättar nytt val av styrelse (ledamöter, suppleanter
och presidium) i Skurups Kommunhus AB.
Nej-röst för att remittera ärendet till beredningsutskottet.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med sju ja-röster
mot fem nej-röster och en ledamot som avstår från att rösta att bifalla
Magnus Alms (S) förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (S) och Lena Axelsson
(S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Kent Olsson (SkuP) och Lars Nyström (SD).
Följande ledamot avstod från att rösta:
Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Skurups Kommunhus AB.
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Initiativ från Loubna Stensåker Göransson (M) om
åtgärder med anledning av hatpropaganda mot
socialtjänsten
Ärendenummer KS 2022.304
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar remittera initiativet till socialnämndsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Loubna Stensåker Göransson (M) har i skrivelse föreslagit följande:
Att kommunen startar en informationskampanj för nyanlända om
socialtjänstens uppgift och att i Sverige gäller svensk lag för alla som lever
och vistas i detta land.
Att kommunen tillsammans med säkerhetsavdelning tar fram rutiner och
åtgärder för att säkerställa att socialtjänstarbetare kan utföra sitt jobb enligt
svensk lag utan att utsättas för hot eller våld.
Att undersöka möjligheter att förbjuda användandet av mobiltelefoner i
form av bildtagning, filmning och ljudinspelning under mötet med
handläggare.
Att det vid risk att socialsekreteraren kan utsättas för hot och våld anlitas en
extern konsultfirma där alla handläggare har skyddad identitet för
handläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-02-16.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Initiativet bifalles.
Lars Nyström (SD): Initiativet remitteras till socialnämndsutskottet.
Babak Rahimi (V): Initiativet remitteras till socialnämndsutskottet.
Solbritt Lundgren (C): Initiativet remitteras till socialnämndsutskottet.
Jörgen Lidfeldt (-): Initiativet remitteras till socialnämndsutskottet.
Loubna Stensåker Göransson (M): Initiativet remitteras till
socialnämndsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar remittera initiativet till socialnämndsutskottet.

