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Beslutande

Jörgen Sjöslätt (C), Ordförande
Anders Kristiansen (SkuP), 2:e vice ordförande, justerare
Tommy Elofsson (M)
Ingrid Book (SD)
Göran Leander (S)
Lisen Hendeberg (V)
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Conny Axtelius (S)
Anders Turesson (S)

Närvarande ersättare
Övriga närvarande

Matilda Ramsten, nämndsekreterare
Anto Tomic, Chef för kultur och fritid
Magdalena Hellström, Enhetschef för information och kommunikation

Justerade paragrafer

§ 4–7

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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KUB § 4

Godkännande av föredragningslistan
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Uppföljning och analys av fullmäktigeberedningarna 2021
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KUB § 6

Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer
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KUB § 7

Vision 2045
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Godkännande av föredragningslistan
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Föredragningslistan godkänns.

Sida

3 (9)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunutvecklingsberedningen

KUB § 5

Mötesdatum

2022-03-08

Uppföljning och analys av fullmäktigeberedningarna
2021

Ärendenummer KS 2022.118

Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att ärendet anmäls till
kommunfullmäktige för avrapportering.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning §47 6 st står det följande:
"Fullmäktigeberedningarna skall årligen analysera och utvärdera
verksamheterna ur ett gemensamt perspektiv, med uppföljning av
styrdokument, medborgardialog, kontakt med referensgrupper, internt arbete
i beredningarna, handläggningsrutiner, utveckling av den lokala demokratin
med mera samt avrapportera resultat till kommunfullmäktige."
Beslutsunderlag
Uppföljning och analys av fullmäktigeberedningarna 2021 Kommunutvecklingsberedningen
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om uppföljningen kan anmälas och finner
att beredningen bifaller detsamma.
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Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQpersoner

Ärendenummer KS 2019.1299

Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelserna.
Alternativförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) har i motionen föreslagit följande:
- Att kommunen stärker stödet för HBTQ-personer som utsätts för
kränkning, hot eller våld.
- Att eventuellt kommunalt stöd dras in för ideella organisationer som inte
aktivt arbetar för likabehandling oavsett sexuell läggning.
Kanslienheten har avgett tjänsteskrivelse gällande den första att-satsen och
serviceförvaltningen gällande den andra att-satsen.
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att återremittera ärendet till
kommunutvecklingsberedningen för förslag gällande bägge att-satserna i
motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer
Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen KS 2019.1299
Tjänsteskrivelse kansliet KS 2019.1299
Kommunstyrelsen (2021-02-17 KS §45)
M SD SkuP Föreningsbidrag slutligt alternativförslag
Kommunfullmäktige (2022-01-31 KF §11)
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-02-17 KS §45:
Motionen återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för revidering
då kommunfullmäktige återremitterade ärendet om riktlinjer för kommunalt
föreningsstöd.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-12-01, § 50:
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Kommunutvecklingsberedningens huvudförslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelserna.
Kommunutvecklingsberedningens alternativförslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15, § 62:
Föredragningslistan godkänns med den ändringen att motion från Babak
Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer, KS 2019.1299, utgår och
återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för förslag gällande
bägge att-satserna i motionen.
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 267: Kommunstyrelsen har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige:
Huvudförslag: Andra att-satsen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen (första att-satsen anses vara
utanför kommunutvecklingsberedningens ansvarsområde och har därför inte
behandlats).
Alternativförslag 1: Motionen avslås.
Alternativförslag 2: Motionen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 27:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Andra att-satsen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen (första
att-satsen anses vara utanför kommunutvecklingsberedningens
ansvarsområde och har därför inte behandlats).
Alternativförslag 1: Motionen avslås.
Alternativförslag 2: Motionen bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lisen Hendeberg (V) yrkar bifall till motionen med instämmande från
Anders Turesson (S) och Göran Leander (S).
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar på att motionen är besvarad i hänvisning till
tjänsteskrivelserna. Conny Axtelius (S), Ingrid Book (SD), Anders
Kristiansen (SkuP), Tommy Elofsson (M) och Håkan Hansson (M)
instämmer.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
beredningen beslutar att huvudförslag ska vara att motionen är besvarad och
alternativförslag ska vara bifall till motionen.
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Vision 2045

Ärendenummer KS 2020.334
Kommunutvecklingsberedningens beslut
Kommunutvecklingsberedningens enhälliga förslag till
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Vision 2045.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen (nedan KUB) har kommunfullmäktiges
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
KUB har utsett en politisk arbetsgrupp om sex ledamöter. En arbetsgrupp
har även utsetts på förvaltningsnivå.
Vision 2045 är Skurups kommuns allra mest övergripande styrdokument
och en ledstjärna i kommunutvecklingen. Visionen beskriver den utveckling
som önskas i Skurups kommun och visar färdriktningen för
kommunkoncernen.
Skurups kommuns vision 2045 sammanfattad:
Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar
vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är
platsen för det goda livet.
Visionen pekar ut tre fokusområden som gör det möjligt att ytterligare öka
attraktiviteten som etableringsort, inflyttningsort och boendeort:
•
•
•

Trygghet
Kommunikationer
Skola och utbildning

För att visionen ska bli den tydliga ledstjärnan i kommunutvecklingen krävs
det att den är en aktiv del av kommunens målstyrningsprocess.
De övergripande målen är enligt styrmodellen politiska. Genom ett politiskt
arbete med den övergripande målnivån och dess koppling till budget, kan
styrande partier få tydligt genomslag för innehållet i respektive program för
mandatperioden. Genom detta sätt underlättas kopplingen mellan mål och
resurser.
Till de övergripande målen kopplas sedan verksamhetsmål som utarbetas av
kommunförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vision 2045
Vision 2045
Förslag till beslut under sammanträdet
Samtliga närvarande ledamöter yrkar bifall.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget till Vision 2045 och finner att
kommunutvecklingsberedningen enhälligt bifaller detsamma.
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