Dokumenttyp

Sida

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-03-28

1 (80)
Mötets ärendenummer
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Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2022-03-28, kl. 13.00–19.35

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande, ej § 109
Sten Hamberg (-), vice ordförande, ordf § 109
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), justerare
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S), § 95-114
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margareta Anderberg (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV), § 105-141
Göran Pettersson (MP), § 95-102
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M), justerare
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Lars Nyström (SD)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (-)
Monica Larsson (-), § 109-141
Lis-Lott Hortevall (M)
Ingemar Johansson (C)
Anders Kristiansen (SkuP)
Yvonne K Nilsson (S)
Bengt Nilsson (S), § 116-141
Maria Therese Christensson (V)
Jan-Erik Persson (KV), § 95-104
Inger Ekelund (L)
Anders Bengtsson (L)
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Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)
Närvarande ersättare

Andreas Oskarsson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Birthe Thomsen (S)
Richard Bergendahl (-)

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 95–141

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KF § 95

Val av justerare

6

KF § 96

Godkännande av föredragningslista

7

KF § 97

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen

8

KF § 98

Ärendeinformation från revisorerna

9

KF § 99

Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt
Lundgren (C) om att utöka marknadsföringen av naturbruksprogrammet

10

KF § 100

Svar på motion från Jeanette Bohman (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) om
prideflagga (regnbågsflagga)

13

KF § 101

Svar på motion från Ingrid Book (SD) och Pernilla Lidfeldt (-) om inventering av
återvinningsstationer
16

KF § 102

Svar på motion från från Fredrik Roström (S) om kiosken i Mossby

KF § 103

Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (-) rubricerad Anställ
ingen som vägrar handhälsning med motsatta könet
21

KF § 104

Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt
Lundgren (C) om närproducerad mat i kommunens kök

25

KF § 105

Svar på e-förslag om åretrunt-brygga i Bingsmarken

27

KF § 106

Svar på e-förslag om farthinder på Fabriksgatan

29

KF § 107

Svar på e-förslag om gratis vattentunnor till medborgarna

31

KF § 108

Svar på e-förslag om hundrastplats på Flintebroområdet i Skurup

33

KF § 109

Strategiskt förvärv av åkermark - hemställan till kommunfullmäktige

35

KF § 110

Utökning av borgensram för Skurupshem AB

38

KF § 111

Revidering av reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun

42

KF § 112

Uppdrag att utreda laddinfrastruktur för elbilar i Skurups kommun

45

KF § 113

Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (-) och Ingrid Book (SD) om fasta
reklampelare vid valkampanjen 2022

47

KF § 114

Svar på motion från Lars Nyström (SD), Folkomröstning om invandring i
samband med valet 2022

49

KF § 115

Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD), utredning om uppdragsersättningar
52

KF § 116

Val av ersättare kommunutvecklingsberedningen, efter Lina Lindskog (M)

55

KF § 117

Val av nämndeman Ystads tingsrätt, efter Bertil Nordström (M)

56

KF § 118

Val av ledamot individ- och omsorgsberedningen, efter Yvonne E Nilsson (S) 57
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KF § 119

Val av ersättare samhällsbyggnadsberedningen, efter Yvonne E Nilsson (S)

58

KF § 120

Val av ordförande Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund, efter Björn
Hortevall (M)
59

KF § 121

Val av styrelseledamot Skurups Jordbruks AB, efter Ingvar Wennersten (SD)

60

KF § 122

Val av 1 vice ordförande Skurups Jordbruks AB, efter Christer Larsson (C)

61

KF § 123

Val av 2 vice ordförande Skurups Kommunhus AB

62

KF § 124

Val av 1 vice ordförande individ- och omsorgsberedningen, efter Pontus Axgart
(M)
63

KF § 125

Förslag om entledigande av ledamot i Skurup Kommunala AB

64

KF § 126

Förslag om entledigande av styrelsen i Skurups Kommunhus AB samt nyval

65

KF § 127

Avsägelse från Kristina Wieslander (V) i Krisledningsnämnden, samt nyval

66

KF § 128

Avsägelse från Kerstin Peterson-Brodda (L) från samtliga uppdrag

67

KF § 129

Val av 1 vice ordförande i Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund

68

KF § 130

Svar på interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens ordförande om
nya majoritetsförhållandets nya förhållningssätt och dess konsekvenser
69

KF § 131

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (SkuP) till kommunstyrelsens
ordförande om IT-säkerhet med fokus på hackerattacker och cyberhot

70

KF § 132

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (SkuP) till personalutskottets
ordförande om lärare som ofrivilligt fått lämna sin tjänst

71

KF § 133

Svar på interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till kommunfullmäktiges
ordförande om yttrandefrihet i kommunfullmäktige

72

KF § 134

Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till ordföranden i
myndighetsnämnden för miljö och byggnad om ansvarsfördelning

73

KF § 135

Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande
om Nya gruppens delade ledarskap med politiska vildar på SD-mandat
74

KF § 136

Interpellation från Åsa Ekblad (M) till socialnämndsutskottets ordförande om
trippla stolar

KF § 137

Interpellation från Lars Nyström (SD) till ordförande för myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorgen gällande de höga elpriserna som riskerar att drabba
ekonomiskt svaga grupper
76

KF § 138

Interpellation från Åsa Ekblad (M) till Kommunstyrelsens ordförande om
beredskap för att hjälpa flyktingar från vårt närområde

77

KF § 139

Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
Kommunutvecklingsberedningens ordförande angående jäv och egennytta

78

KF § 140

Nya motioner, interpellationer och frågor

79
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Bianka Berg (M) och Lena Axelsson (S) utses till att justera protokollet.
Ingvar Wennersten (SD) utses till ersättare.
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med den justeringen att ärende 7 och 19
bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att motionerna punkt 7 och 19 bordläggs då
motionärerna ej är närvarande vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen

Ärendenummer KS 2022.157

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens ordförande informerar om möte med gruppledarna
gällande migration från Ukraina och massflyktsdirektivet. Vid extra
sammanträde med kommunstyrelsen beslutades att "vandrarhemmet" ska
iordningsställas för boende med 35-50 platser. Kostnaden som uppgår till
cirka 600 tkr anmäls som budgetavvikelse. Vidare uppmanas att inte klicka
på okända länkar, granska källor och sprid inget vidare.
- Information enligt ovan har även lämnats på pensionärsrådet.
- Första spadtaget på Skurups IP.
- Deltagande vid näringslivsrådet.
Skol- och utbildningsberedningen
- Avgett remissvar till kommunutvecklingsberedningen gällande
arbetsmarknadsstrategi.
Individ- och omsorgsberedningen
- Genomfört studiebesök på Flintebro.
- Fått information om patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning.
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Ärendeinformation från revisorerna

Ärendenummer KS 2022.157

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om följande
granskningar:
- Granskning av IT-säkerhet. Avrapportering beräknas i augusti.
- Genomförd Granskning av insatser för barn och unga inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg. Svar senast den 24 juni.
- Granskning av styrning och uppföljning av insatser för barn och unga.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om att utöka
marknadsföringen av naturbruksprogrammet

Ärendenummer KS 2020.1665

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att kraftigt
utöka marknadsföringen av Naturbruksprogrammet på Nils
Holgerssongymnasiet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Jörgen Sjöslätt, Ann-Helen Nilsson och Solbritt Lundgren
från Centerpartiet ”att kraftigt utöka marknadsföringen av
Naturbruksprogrammet på Nils Holgerssongymnasiet”. Som bakgrund
anges vikten av att säkra svensk livsmedelproduktion och arbetstillfällen
men även en önskan om att utveckla landsbygdens resurser till nytta för alla
som bor och verkar där.
I dagsläget särskilds inte marknadsföringskostnaderna för varje enskilt
program. Totalt på Nils Holgerssons utbildningscentrum, NHUC används
250 000 kr för att bekosta hemsida, avgift för gymnasiemässan, mässa
Borgeby (naturbruksmässa) marknadsföringsartiklar (giveaways), stripning
av bilar, annonsering i gymnasiekataloger och övriga branschtidningar som
förvaltningen anser lämpliga, programblad, en katalog om alla skolans
program, filmer, sociala medier och tryckkostnad på alla elevers
arbetskläder. Kosläppet finansieras också via dessa pengar.
Skolan har de senaste åren ökat antal elever. Antal elever som söker till
NHUC i första hand har ökat. Nedanstående siffror är de elever som i
dagsläget är antagna till de olika programmen. Siffrorna är preliminära fram
till den 15 september och förändringar sker dagligen.
Naturbruk

2018

2019

2020

2021

Lantbruk

1

3

5

5

Djur

8

10

5

8

IMY/IMR

7

3

3

5

GYS

3

3

3

4

2019

2020

Fordon/Transport 2018

2021
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Transport

15

25

32

36

Meck

5

10

5

11

IMY/IMR

1

0

4

1

GYS

4

3

3

3

Bygg/Anläggnin
g

2018

2019

2020

2021

Anläggning

8

6

9

12

Mark

0

5

0

0

Hus

2

1

0

0

IMR/IMY

2

3

0

2

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08.
Motion daterad 2020-11-15.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § KF § 73
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsens förslag 2022-01-10, § 9:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 57:
Beredningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 271: Ärendet återremitteras till
förvaltningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Lena Planken, förvaltningschef.
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Svar på motion från Jeanette Bohman (L) och Eva
Hallmer Lindahl (L) om prideflagga (regnbågsflagga)

Ärendenummer KS 2019.1298

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
•
•
•

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

Sammanfattning av ärendet
Jeanette Bohman (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) föreslår i motion
följande:
•
•
•

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

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

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

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

Den 17 maj är den Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, även
kallad IDAHOT. Syftet med dagen är att lyfta medvetenheten om hur viktigt
det är att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte utsätts för
diskriminering.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar kanslichef,
Christian Björkqvist, att kommunen saknar flaggpolicy men har sedan länge
en inarbetad praxis där man flaggar med följande flaggor: Svenska flaggan,
skånska flaggan, Skurups kommuns flagga, Europaflaggan samt besökande
länders flagga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-09-21.
JO beslut 2021-06-1, änr 647-2020.
Motion daterad 2019-09-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 §74
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 8:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 56:
Beredningsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt följande:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 270: Ärendet återremitteras till
förvaltningen
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Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Bengtsson (L), Maria-Therese Christensson (V), Babak Rahimi (V),
Göran Pettersson (MP), Solbritt Lundgren (C) och Lena Axelsson (S) yrkar
bifall till motionen.
Jörgen Lidfeldt (-) yrkar avslag på motionen.
Johan Bolinder (M), Loubna Stensåker Göransson (M), Lars Nyström (SD),
Åsa Ekblad (M) och Anders Kristiansson (SkuP) yrkar att motionen anses
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska anses besvarad, avslås
eller bifallas och finner att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Omröstning begärs. Ordföranden utser att bifall till motionen ska utgöra
huvudförslag.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på avslag på
motionen och att motionen ska anses besvarad och finner att
kommunfullmäktige utser att motionen ska anses besvarad till motförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att utse besvarad till motförslag
Nej-röst för att utse avslag till motförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 7 nej-röster medan 17 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige utser således besvarad till motförslag.
Följande propositionsordning godkänns i huvudomröstningen:
Ja-röst för att bifalla motionen
Nej-röst för att anse motionen besvarad
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
21 ja-röster och 14 nej-röster medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla motionen.
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Svar på motion från Ingrid Book (SD) och Pernilla
Lidfeldt (-) om inventering av återvinningsstationer

Ärendenummer KS 2021.797

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Ingrid Book (SD) och Pernilla Lidfeldt (-) har inkommit med en motion som
sammanställs i 2 att-satser:
1. Att Skurups kommun genomför en inventering av befintliga
återvinningsstationer för att utreda behov som kan tillgodoses genom att
mark avsätts för ändamålet vid ny exploatering.
2. Att om någon återvinningsstation tages bort ersätts den med en ny inom
skälig tid
Motionens första att-sats är en återkommande punkt i samrådsmöten med
FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). FTI ansvarar för ÅVS
(återvinningsstationerna) och att insamlingsmålen ska uppnås. Då ÅVS
etablerades 1992, gjordes en uppskattning om att en ÅVS per 1800 invånare
var rimligt i landets kommuner. I Skurups kommun är vi ca 16000 invånare
och har 10st ÅVS. Det motsvarar 18000 invånare enl. FTI´s beräkning, så vi
har egentligen fler än det antal vi är berättigade till. Dock ökar Skurups
invånarantal år efter år, så Miljöstrategiska enheten ser över behovet av fler
ÅVS i samband med nya detaljplaner.
Motionens andra att-sats är en praxis och uppfylls så långt det går. Det
händer att en ÅVS måste flyttas och FTI ombesörjer bygglov och bekostar
flytt om kommunen är behjälplig med alternativ mark som uppfyller FTI´s,
bygglovshandläggaren och ev. närboendes krav. Ett undantag gällande
praxis är att i Abbekås togs återvinningsstationen bort 2019-03-15. Det
fanns en alternativ plats som dock inte uppfyllde bygglovskrav och stred
mot gällande detaljplan. Ett flertal närboende var dessutom negativa. Någon
ny plats har därefter inte funnits lämplig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27.
Motion daterad 2021-05-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 75:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-10 § 10:
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Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beredningsutskott 2021-12-15 § 58:
Beredningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 274:
Ärendet återremitteras till förvaltningen.
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Svar på motion från Fredrik Roström (S) om kiosken i
Mossby

Ärendenummer KS 2020.1128

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Fredrik Roström (S) följande:
"Näringslivsansvarige Nicklas, Niffe, Ohlsson (M) omgående redogör för
kommunfullmäktige kring turerna ang kiosken i Mossbystrand.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så inga entreprenörer med
koppling till politiker får uppdrag för kommunen.
Förslag på adekvata åtgärder ska vara tillhanda kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige senast 30/11 2020."
Motionen har remitterats till serviceförvaltningen för yttrande.
Serviceförvaltningen avstår från yttrande över den första att-satsen.
Den andra att-satsen föreslår att det ska säkerställas att inga entreprenörer
med koppling till politiker får uppdrag av Skurups kommun.
Anskaffning av entreprenörer sker i enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU), eller motsvarande lagar för försörjningssektorerna och
tjänstekoncessioner. LOU m.fl. lagar innehåller en lagreglerad
inköpsprocess vars syfte är att säkerställa att offentliga inköp sker i
konkurrens och att offentliga medel används effektivt.
I LOU m.fl. lagar regleras vilka s.k. uteslutningsgrunder som ska och kan
användas. Koppling till politiker ingår inte bland obligatoriska
uteslutningsgrunder och bedöms heller inte kunna utgöra en möjlig
uteslutningsgrund.
Frågan om koppling till politiker i olika ärenden regleras i jävsreglerna i
kommunallagen 6 kap 28 §. Syftet med jävsreglerna är att garantera ett
objektivt och opartiskt handlande.
En förtroendevald är jävig om:
1. Saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående. (Sakägar-, intresse-, och
släktskapsjäv)
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2. Han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång. (Ställföreträdarjäv)
3. Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till. (Tillsynsjäv)
4. Han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken. (Ombudsjäv)
5. Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv)
En förtroendevald som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid
handläggningen av ärendet. Den som känner till omständigheter som kan
antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge detta.
Mot bakgrund av regelverken ovan lämnar serviceförvaltningen inte några
förslag på åtgärder enligt tredje att-satsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11.
Motion inkommen 2020-08-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 76:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 11:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 59:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 272: Ärendet återremitteras till
förvaltningen.
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Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 289: Motionen remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunstyrelsen 2020-09-01, § 254: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 42: Motion om
kiosken i Mossby, KS 2020.1128, remitteras till - kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Johan Bolinder (M) och Anders Kristiansen (SkuP) yrkar att motionen
avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås eller anses
besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för att avslå motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
22 ja-röster och 15 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 103

21 (80)

Mötesdatum

2022-03-28

Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jimmy
Nilsson (-) rubricerad Anställ ingen som vägrar
handhälsning med motsatta könet

Ärendenummer KS 2019.451

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (SD) föreslår följande i en motion:
”Att Skurups kommun inte anställer personer som av religiösa eller
kulturella skäl vägra hälsa på motsatta könet genom traditionell
handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och diskriminerande.”
Kommunfullmäktige behandlade 2018-02-26, § 67, en motion med samma
förslag och beslutade att avslå motionen. Av tjänsteskrivelsen till detta
ärende framgår följande:
”För att utesluta att arbetsgivaren bryter mot diskrimineringslagen vid
införande av förbud av detta slag måste följande fråga besvaras
•

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

Om så ej är fallet bryter regeln/förbudet mot diskrimineringslagen.
Det förefaller vara svårt att göra gällande att så är fallet när det kommer till
vår verksamhet. Således är en sådan regel att se som direkt och/eller indirekt
diskriminerande. En sådan regel kan även innebära att arbetsgivaren bryter
mot lagen om anställningsskydd när det gäller rätten till företräde,
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet samt konverteringsreglerna om vi i
dessa situationer skulle neka medarbetarna arbete på grund av att de ej tar i
hand.
Att införa ett förbud mot att anställa en person för att denna ej tar i hand
med en kvinnlig chef är att se som diskriminering. Det finns flera kulturer
där man väljer att hälsa på annat sätt än på det sätt som är brukligt i Sverige.
Detta utan att det innebär att vi ej kan bedriva vår verksamhet.
Arbetsgivaren kan dock påtala för medarbetare att vi förväntar oss att våra
medarbetar behandlar sina kollegor/uppdragsgivare på samma sätt
oberoende av kön. Med andra ord förväntar vi oss att om man ej tar en
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kvinnlig medarbetare i hand gäller samma sak vid kontakt med en manlig
medarbetare.”
Ytterligare bedömning
Diskrimineringslagen
I diskrimineringslagen (2008:567) definieras i 1 kap. 4 § begreppet
diskriminering. Med diskriminering avses:
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss
religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Härutöver finns ytterligare diskrimineringsgrunder vad avser trakasserier,
bristande tillgänglighet m m.
I diskrimineringslagen 2 kap. 1 § sägs sedan att arbetsgivare inte får
diskriminera arbetstagare, den som gör en förfrågan om eller söker arbete,
eller söker eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller
utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.
Begreppet diskriminering har i svensk lagstiftning successivt anpassats till
den EU-rättsliga regleringen, bland annat likabehandlingsdirektivet (direktiv
76/207/EEG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG)
och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG). EU-domstolens tidigare
domar har haft stor betydelse för begreppets utformning (mål C-342/93
Gillespie m.fl., punkt 16 och mål C-394/96 Brown, punkt 30).
Utgångspunkten för den svenska lagstiftningen är att skyddet mot
diskriminering ska vara så lika som möjligt för de olika
diskrimineringsgrunderna och samhällsområdena. Ett enhetligt utformat
begrepp med utgångspunkt i EU-rätten antas bidra till att skyddet mot
diskriminering blir starkt oavsett diskrimineringsgrund (prop. 2007/08:95 s.
96–97).
Rättsfall
Arbetsdomstolen (AD) har i Dom nr 51/18 avgjort ett mål om indirekt
diskriminering genom att välja bort arbetssökande som inte handhälsar på
män. Sammantaget fann AD att arbetsgivarens policy inte är lämplig och
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nödvändig för att uppnå sina syften och att arbetsgivaren, genom att avbryta
rekryteringsförfarandet, har utsatt kvinnan för indirekt diskriminering.
Det står enligt AD klart att kvinnan har missgynnats genom tillämpningen
av bolagets policy och att denna policy särskilt missgynnar personer med
viss religion, nämligen de muslimer som i likhet med henne tillämpar ett
förbud mot handhälsning mellan kvinnor och män som inte är nära släkt.
Frågan är då om de syften som policyn har är lämpliga och nödvändiga för
att uppnå syftena.
Med kunskap om bakgrunden till att kvinnan hälsar genom att lägga handen
på hjärtat, finns det inte skäl att uppfatta en sådan hälsning som
nedvärderande. Enligt AD skulle en mindre ingripande åtgärd än att kräva
att hon ska ta alla i hand, kunna vara ett krav på att hon ska hälsa på alla på
samma sätt oavsett könstillhörighet.
Det går inte heller att dra slutsatsen att kvinnan i andra avseenden inte skulle
följa de krav på jämställt agerande som arbetsgivaren ställer bara för att hon
följer ett religiöst påbud om att inte handhälsa på män. AD beaktar även att
en sådan typ av policy som den bolaget hänvisar till utestänger personer
som gör samma tolkning av islam som kvinnan, från delar av
arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06.
Motion daterad 2019-03-08.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 77:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 12:
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 60:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Huvudförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Alternativförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 123: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Loubna Stensåker Göransson (M) och Jimmy Nilsson () yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen bifalles) och alternativförslag (motionen avslås) och finner att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avslå motionen
Nej-röst för att bifalla motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
19 ja-röster och 19 nej-röster. Med ordförandens röst som utslagsröst
beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om närproducerad
mat i kommunens kök

Ärendenummer KS 2020.1667

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras för redovisning av kostnaderna samt en belysning
av LOU.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att våra kommunala kök ska köpa in mer
närproducerade livsmedel för att maten ska bli mer hållbar. Det föreslås i
motionen att Skurups Jordbruks AB ska ta fram råvaror som ska förse
skolor och äldreboende med mat.
I dagsläget producerar Skurups Jordbruks AB mjölk som säljs till
Skånemejerier som i sin tur säljer denna tillbaka förpackad och kontrollerad
till våra kommunala kök. Skurups Jordbruks AB producerar även eget foder
genom majs och vall-ensilage samt spannmål som ges till mjölkkorna. I
dagsläget odlas inte råvaror som direkt kan säljas till de kommunala köken
Det finns ett bra exempel i Rättviks kommun där man arbetar på det sätt
motionen föreslår. I projekt Återtaget som startade redan 2006 har Rättviks
kommun som övergripande mål att bli självförsörjande på kött och potatis
via sin gymnasieskola. Rättviks projekt har kantats av juridisk problematik,
men man anser sig nu ha ett fungerande koncept för detta.
Serviceförvaltningens uppfattning är att ett första steg skulle kunna vara att
inledningsvis fördjupa kunskapen om Rättviks kommuns arbete. Ett sådant
lokalt arbete bör involvera Skurups Jordbruks AB och ledas av serviceförvaltningen, som utöver ansvaret för måltidsverksamheten inom kort får
ansvar även för den miljöstrategiska enheten, där arbetet lämpligen
samordnas i form av en enkel förstudie.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-03.
Delyttrande från Skurups Jordbruks AB, daterat 2021-06-27.
Motion daterad 2020-12-01.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 78:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 13:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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Beredningsutskott 2021-12-15, § 61:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C) och Babak Rahimi (V) yrkar bifall till motionen.
Lars Nyström (SD) yrkar med instämmande av Johan Bolinder (M), Anders
Kristiansen (SkuP) och Jörgen Lidfeldt (-) att motionen återremitteras för
redovisning av kostnaderna samt en belysning av LOU.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar 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,
5 ja-röster och 30 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Skurups Jordbruks AB.
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Svar på e-förslag om åretrunt-brygga i Bingsmarken

Ärendenummer KS 2021.298

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla e-förslaget, innebärande byggnation
av året-runt-brygga i Bingsmarken.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget efterlyser en året-runt brygga i Bingsmarken:
•
•
•

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

Förvaltningen ser fördelar med en permanent brygga i Bingsmarken. Den
befintliga bryggan i Bingsmarken är förknippad med höga driftskostnader
och inom en snar framtid i behov av utbyte. En permanent brygga 50 meter
bedöms kosta 2,5-3,1 Mkr beroende på hur pass tillgänglig den utformas.
Det finns möjligheter till vissa intäkter (under 10 % av kostnaden) från
försäljning av plankor och bänkar men detta innebär dock en ökad
administrativ hantering samt ökade kostnader för att producera bryggan
samt underhåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-22.
E-förslag inkommet 2021-02-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 79:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 14:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 62:
Beredningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 275: Ärendet återemitteras till
förvaltningen.
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Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Corfitz Nelsson, strateg.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
Förslagsställaren.
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Svar på e-förslag om farthinder på Fabriksgatan

Ärendenummer KS 2020.1223

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget vill att Skurups kommun inför någon form av hinder på
Fabriksgatan i riktning från tågstationen och västerut. Anledningen till detta
är enligt skrivelsen alltför höga hastigheter på berörd gata. Förslaget nämner
ett aktiv farthinder, Actibump som en möjlig åtgärd.
Två trafikmätningar på berörd gata och som är relevant för att kunna studera
hastighetsefterlevnad utfördes under 2019 och 2020. Mätningarna visar på
mindre god hastighetsefterlevnad enligt Trafikverkets handbok ”Rätt fart i
staden”. Gatan trafikeras av nästan 2000 fordon per dygn i industriområdets
östra del men ökar till ca 2200 fordon per dygn när vi närmar oss
bostadsbebyggelse och pendlarparkeringarna. Tendensen för den tunga
fordonstrafiken visar en minskning från 13% till 8% ju närmre
bostadsbebyggelse man kommer. Siktsträckor från korsningar samt utfarter
inom området på aktuell sträcka lever alla upp till kraven i Trafikverkets
KRAV – VGU, Vägar och Gators Utformning, 2021:001. Förutom
hastighetsbegränsning på 40km/h finns inga övriga fartsänkande åtgärder på
sträckan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15.
Trafikmätning, utförd 2019.
Trafikmätning, utförd 2020.
E-förslag, daterad 2020-08-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 80:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 16:
Kommunfullmäktige beslutar avslå e-förslaget.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 64:
Beredningsutskottet anser att ärendet är allsidigt belyst överlämnas till
kommunstyrelsen utan förslag.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-03-28

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
Förslagsställaren.
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Svar på e-förslag om gratis vattentunnor till
medborgarna

Ärendenummer KS 2020.1053

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett förslag om att kommunen ska dela ut gratis
vattentunnor till medborgarna i Skurups kommun. Dessa vattentunnor
kopplas på fastighetens hängrännor/stuprör. Detta för att värna om miljön
och ta tillvara på regnvatten för bevattning samt för att avlasta kommunens
VA-system.
För VA-kollektivet så finns fördelar genom att man kan minska
användandet av dricksvatten och då är det mest intressant ur aspekten att ta
bort flödestoppar. Dock sammanfaller dessa oftast med torrperioder som
medför att det finns begränsat med regnvatten som fyller på regntunnorna.
Om erbjudandet kombineras med att fastighetsägarna förbinder sig, som
motprestation, att ta bort anslutningen till dagvattennätet från de stuprör som
utrustas med regnvattentunnor så kan vi minska belastningen på ledningar
och recipienter. Detta kräver då att fastigheten har möjlighet att ta hand om
regnvattnet lokalt även under den period då det inte är aktuellt att vattna,
dvs höst, vinter och tidig vår.
Gratis regnvattentunnor beräknas kosta 3-13 Mkr beroende på
genomförande vilket kommer påverka taxan för dagvatten. Ett eventuellt
införande av regnvattentunnor bör istället tveklöst vara förknippat med att
regnvattentunna, eller annan åtgärd för lokalt omhändertagande, bekostas av
fastighetsägaren. Denne kompenseras ekonomiskt med en engångssumma
på 717,5 kronor om befintliga stuprör fysiskt kopplas bort (och plomberas)
från dagvattenanläggningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27.
E-förslag daterat 2020-07-01
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 81:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 15:
Huvudförslag
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Kommunfullmäktige beslutar anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar bifalla e-förslaget och finansiering sker inom
befintlig ram.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 63:
Beredningsutskottet anser att ärendet är allsidigt belyst överlämnas till
kommunstyrelsen utan förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare belysning
av ekonomiska aspekter samt kontakt med Ystads kommun vad gäller
effekter, kostnader m m.
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (eförslaget avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
huvudförslag (e-förslaget besvaras) och kommunstyrelsens alternativförslag
(bifall e-förslaget) och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget.
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Svar på e-förslag om hundrastplats på
Flintebroområdet i Skurup

Ärendenummer KS 2021.408

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller e-förslaget.
Hundrastplatsen ska vara belägen på en naturlig, central plats och ska vara
tillgänglighetsanpassad samt belyst.
Finansiering sker ur årets resultat.
Sammanfattning av ärendet
E-förslag önskar hundrastgård på Flintebro området då det anses att
placering av hundrastgården på Fabriksgatan inte är lämplig. Förvaltningen
instämmer i detta då det är avsaknad av parkeringsplatser och inte speciellt
lämpligt av tillgänglighetsperspektiv. Förvaltningen förordar att befintlig
hundrastgård på Fabriksgatan flyttas till N. Industrigatan (fd.
Brukshundklubbens yta) Då där finns goda parkeringsmöjligheter området
är väl upplyst och mycket folk i rörelse. Samt att denna placering inte
kommer ha någon negativ påverkan på grannar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22.
E-förslag daterad 2021-03-15.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 82:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 17:
Kommunfullmäktige beslutar anse e-förslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 65:
Beredningsutskottet anser att ärendet är allsidigt belyst överlämnas till
kommunstyrelsen utan förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV), Johan Bolinder (M), Jörgen Lidfeldt (-), MariaTherese Christensson (V), Lena Axelsson (M) och Ingvar Wennersten (SD)
yrkar bifall till e-förslaget.
Johan Bolinder (M) yrkar som tillägg att finansiering sker ur årets resultat.
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Maria-Therese Christensson (V) yrkar som tillägg att hundrastplatsen ska
vara naturligt och på en centralt belägen plats, tillgänglighetsanpassad och
belyst.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om e-förslaget ska anses besvarat eller
bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla e-förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) tilläggsyrkande
gällande finansiering och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Maria-Therese Christenssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
Marcus Willman, tf. förvaltningschef.
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Strategiskt förvärv av åkermark - hemställan till
kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2021.620

Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
bilaga till protokollet
Jäv
Ann-Helen Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
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.
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Förslag köpeavtal undertecknat av en part.
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
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 48:
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 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.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Anders Bengtsson (L), Solbritt Lundgren (C), Roland Persson (C), Sven
Åke Strandberg (KV), Babak Rahimi (V), Lena Axelsson (S), Ingvar
Wennersten (SD), Conny Axtelius (S) och Jörgen Lidfeldt (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag (bifall)
och alternativförslag (avslag) och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget (bifall).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Frida Olofsson, exploateringsingenjör.
Enhetschef Tillväxt och utveckling
Marcus Willman, tf förvaltningschef.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 110

Sida

38 (80)

Mötesdatum

2022-03-28

Utökning av borgensram för Skurupshem AB

Ärendenummer KS 2021.892

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av
var de tidigare 32,7 mnkr som fanns tillgängligt som låneutrymme, har tagit
vägen.
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
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.
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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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 47:
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.
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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.
Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från
finanspolicyn
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Anders Kristiansen (SkuP)
att ärendet återremitteras för förtydligande av var de tidigare 32,7 mnkr som
fanns tillgängligt som låneutrymme, har tagit vägen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
10 ja-röster och 28 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Skurupshem AB.
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Revidering av reglemente för representation och
uppvaktning avseende förtroendevalda och anställda i
Skurups kommun

Ärendenummer KS 2021.1209

Kommunfullmäktiges beslut
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.
- Förtydligande görs så att det framgår att förtroendevalda inte omfattas av
kravet på 40 % tjänstgöringsgrad vid uppvaktning.
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
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 51:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 17:
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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.
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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Förslag till beslut under sammanträdet
Sten Hamberg (-) yrkar att redaktionell ändring görs så att det framgår att
förtroendevalda inte omfattas av kravet på 40 % tjänstgöringsgrad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag med Sten
Hambergs (-) redaktionella ändring och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Löneenheten.
Hemsidan.
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Uppdrag att utreda laddinfrastruktur för elbilar i
Skurups kommun

Ärendenummer KS 2021.1478

Kommunfullmäktiges beslut
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 53:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman tf. förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.
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Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (-) och Ingrid
Book (SD) om fasta reklampelare vid valkampanjen
2022

Ärendenummer KS 2021.482

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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
minskat förtroende för kommunen och att allmänhetens tilltro till
valsystemet minskas.
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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
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 15: Motionen avslås.
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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
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
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 16:
Huvudförslag
Motionen avslås.
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Alternativförslag
Motionen bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Ingvar Wennersten (SD) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Lidfeldt (-), Lena Axelsson (S), Babak Rahimi (V), Solbritt
Lundgren (C), Sven Åke Strandberg (KV) och Anders Bengtsson (L) yrkar
avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås eller bifallas och
finner att kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avslå motionen
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
31 ja-röster och 5 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Lars Nyström (SD).

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 115

Sida

52 (80)

Mötesdatum

2022-03-28

Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD), utredning
om uppdragsersättningar

Ärendenummer KS 2021.1413

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet
med följande motivering avgiven av Ingvar Wennersten (SD):
Under den fortsatta utredningen ska utredas vilka kostnader som Skurups
kommun, inklusive helägda aktiebolag, har för de så kallade vildar vilka inte
längre i enlighet med valresultatet företräder sina väljare.
Förvaltningen bör klarlägga samtliga kostnader, förlorad arbetsförtjänst,
körersättning, arvoden, sammanträdesersättningar och i förekommande fall
med tillägg för arbetsgivaravgift. Det vill säga sammantaget samtliga
kostnader som kommunen har för de så kallade vildarna.
Reservation
Ann-Helen Nilsson (C) och Sten Hamberg (-) reserverar sig mot beslutet
till förmån för presidieberedningens förslag.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25.
Motion daterad 2021-11-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 18:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-11-30, § 65:
Presidieberedningens förslag:
Motionen avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att motionen återremitteras med följande
motivering:
"Under den fortsatta utredningen ska utredas vilka kostnader som Skurups
kommun, inklusive helägda aktiebolag, har för de så kallade vildar vilka inte
längre i enlighet med valresultatet företräder sina väljare.
Förvaltningen bör klarlägga samtliga kostnader, förlorad arbetsförtjänst,
körersättning, arvoden, sammanträdesersättningar och i förekommande fall
med tillägg för arbetsgivaravgift. Det vill säga sammantaget samtliga
kostnader som kommunen har för de så kallade vildarna."
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
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Val av ersättare kommunutvecklingsberedningen, efter
Lina Lindskog (M)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Karin Landgren (M) utses till ny ersättare i kommunutvecklingsberedning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ersättare till
kommunutvecklingsberedningen efter Lina Lindskog (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Karin Landgren (M) utse till ny ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Karin Landgren (M) ska utses till
ersättare i kommunutvecklingsberedning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten
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Val av nämndeman Ystads tingsrätt, efter Bertil
Nordström (M)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Mats Johnsson (M) utses till nämndeman vid Ystads Tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av nämndeman vid Ystads Tingsrätt efter
Bertil Nordström (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Mats Johnsson (M) ska utses till nämndeman
vid Ystads Tingsrätt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Mats Johnsson (M) kan utses till
nämndeman och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ledamot individ- och omsorgsberedningen, efter
Yvonne E Nilsson (S)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Ove Rindstrand (S) utses till ny ledamot i individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ledamot i individ- och
omsorgsberedningen efter Yvonne E Nilsson (S).
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Ove Rindstrand (S) utses till ny ledamot i individoch omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Ove Rindstrand (S) ska utses till
ledamot i individ- och omsorgsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ersättare samhällsbyggnadsberedningen, efter
Yvonne E Nilsson (S)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Alm (S) utses till ny ersättare i samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ersättare
till samhällsbyggnadsberedningen, efter Yvonne E Nilsson (S).
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att Magnus Alm (S) utses till ny ersättare i
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Magnus Alm (S) ska utses till ny
ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ordförande Skivarpsåns och Dybäcksåns
vattendragsförbund, efter Björn Hortevall (M)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Lennart Larsson (S) utses till ny ordförande Skivarpsåns och Dybäcksåns
vattendragsförbund.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ordförande Skivarpsåns och
Dybäcksåns vattendragsförbund efter Björn Hortevall (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att Lennart Larsson (S) utses till ny ordförande
Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Lennart Larsson (S) kan utses till
ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av styrelseledamot Skurups Jordbruks AB, efter
Ingvar Wennersten (SD)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Niklas Sjöberg (SD) utses till ny ledamot i Skurups Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelseledamot Skurups Jordbruks
AB, efter Ingvar Wennersten (SD).
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att Niklas Sjöberg (SD) utses till ny ledamot i
Skurups Jordbruks AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om Niklas Sjöberg (SD) ska utses till
ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-03-28

Val av 1 vice ordförande Skurups Jordbruks AB, efter
Christer Larsson (C)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Conny Axtelius (S) utses till ny 1 vice ordförande i Skurups Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av 1 vice ordförande Skurups Jordbruks
AB efter Christer Larsson (C).
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Conny Axtelius (S) utses till ny 1 vice ordförande
i Skurups Jordbruks AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Conny Axtelius (S) ska utses till 1
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av 2 vice ordförande Skurups Kommunhus AB

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Lars Nyström (SD) utses till 2 vice ordförande Skurups Kommunhus AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av 2 vice ordförande i Skurups
Kommunhus AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att Lars Nyström (SD) utses till 2 vice
ordförande Skurups Kommunhus AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Lars Nyström (SD) ska utses till 2
vice ordförande Skurups Kommunhus AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av 1 vice ordförande individ- och
omsorgsberedningen, efter Pontus Axgart (M)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av 1 vice ordförande individ- och
omsorgsberedningen efter Pontus Axgart (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-03-28

Förslag om entledigande av ledamot i Skurup
Kommunala AB

Ärendenummer KS 2022.181

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar 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 och ordförande i Skurup Kommunala AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-02-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 67:
Kommunfullmäktige entledigar Sten Hamberg (-) från uppdraget som
ledamot i Skurup Kommunala AB.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 33: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-03-28

Förslag om entledigande av styrelsen i Skurups
Kommunhus AB samt nyval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för klargörande av den parlamentariska fördelningen
vid val.
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.
Tidigare behandling
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M) och Anders
Kristiansen (SkuP) yrkar att ärendet återremitteras för att klarlägga
parlamentarisk fördelning i valet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Skurups Kommunhus AB.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 127

Mötesdatum

2022-03-28

Avsägelse från Kristina Wieslander (V) i
Krisledningsnämnden, samt nyval

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Kristina Wieslander (V) entledigas från uppdraget som ersättare i
krisledningsnämnden.
Babak Rahimi (V) utses till ny ersättare i krisledningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kristina Wieslander (V) anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria-Therese Christensson (V) yrkar att Babak Rahimi (V) utses till ny
ersättare i krisledningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Babak Rahimi (V) ska utses till ny
ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse från Kerstin Peterson-Brodda (L) från
samtliga uppdrag

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Kerstin Peterson-Brodda (L) entledigas från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Therese Nilsson (L) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Protokollet inges till Länsstyrelsen för ny sammanräkning gällande
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Peterson-Brodda (L) anhåller om entledigande från samtliga
uppdrag.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Bengtsson (L) yrkar att Therese Nilsson (L) utses till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Therese Nilsson (L) ska utses till ny
ledamot i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Val av 1 vice ordförande i Skivarpsåns och
Dybäcksåns vattendragsförbund

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Björn Hortevall (M) utses till ny 1 vice ordförande i Skivarpsåns och
Dybäcksåns vattendragsförbund.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av 1 vice ordförande i Skivarpsåns och
Dybäcksåns vattendragsförbund efter Lennart Larsson som valts till
ordförande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Björn Hortevall (M) utses till ny 1 vice
ordförande i Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Björn Hortevall (M) ska utses till 1
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-03-28

Svar på interpellation från Åsa Ekblad (M) till
kommunstyrelsens ordförande om nya
majoritetsförhållandets nya förhållningssätt och dess
konsekvenser

Ärendenummer KS 2022.195

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens
ordförande om nya majoritetsförhållandets nya förhållningssätt och dess
konsekvenser.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S) har avgett svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, §4:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (SkuP)
till kommunstyrelsens ordförande om IT-säkerhet med
fokus på hackerattacker och cyberhot

Ärendenummer KS 2022.196

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Anders Kristiansen (SkuP) till
kommunstyrelsens ordförande om IT-säkerhet med fokus på hackerattacker
och cyberhot.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S) har avgett svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, §5:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (SkuP)
till personalutskottets ordförande om lärare som
ofrivilligt fått lämna sin tjänst

Ärendenummer KS 2022.197

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Anders Kristiansen (SkuP) till
personalutskottets ordförande om lärare som ofrivilligt fått lämna sin tjänst.
Personalutskottets ordförande Magnus Alm (S) har avgett svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, §6:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
.
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Svar på interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till
kommunfullmäktiges ordförande om yttrandefrihet i
kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2022.121

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till
kommunfullmäktiges ordförande om yttrandefrihet i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) har avgett svar på
interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, §7:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
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Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
ordföranden i myndighetsnämnden för miljö och
byggnad om ansvarsfördelning

Ärendenummer KS 2022.187

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Johan Bolinder (M) till ordföranden i
myndighetsnämnden för miljö och byggnad om ansvarsfördelning.
Ordföranden i myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Jörgen Lidfeldt (-) har avgett svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
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Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Nya gruppens
delade ledarskap med politiska vildar på SD-mandat

Ärendenummer KS 2022.182

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens
ordförande om Nya gruppens delade ledarskap med politiska vildar på SDmandat.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S) har avgett svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
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Interpellation från Åsa Ekblad (M) till
socialnämndsutskottets ordförande om trippla stolar

Ärendenummer KS 2022.451

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från interpellation från Åsa Ekblad (M) till
socialnämndsutskottets ordförande om trippla stolar.
Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Ekblad (M) till socialnämndsutskottets ordförande
om trippla stolar KS 2022.451
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-15, § 6:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Interpellation från Lars Nyström (SD) till ordförande
för myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorgen gällande de höga elpriserna som
riskerar att drabba ekonomiskt svaga grupper

Ärendenummer KS 2022.320

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Lars Nyström (SD) till ordförande i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgen gällande de höga
elpriserna som riskerar att drabba ekonomiskt svaga grupper.
Beslutsunderlag
Interpellation
Tidigare behandling
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Interpellation från Åsa Ekblad (M) till
Kommunstyrelsens ordförande om beredskap för att
hjälpa flyktingar från vårt närområde

Ärendenummer KS 2022.383

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens
ordförande om beredskap för att hjälpa flyktingar från vårt närområde.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-15, § 4:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
Kommunutvecklingsberedningens ordförande
angående jäv och egennytta

Ärendenummer KS 2022.384

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen återkallas av Loubna Stensåker-Göransson (M).
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande angående jäv och egennytta.
Beslutsunderlag
Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande angående jäv och egennytta
KS 2022.384
Förslag till beslut under sammanträdet
Loubna Stensåker-Göransson (M) meddelar att hon drar tillbaka
interpellationen och omformulerar den.
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Nya motioner, interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Motioner och interpellationer anmäls och överlämnas till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande nya interpellationer och motioner:
- Motion från Ingvar Wennersten (SD) angående reservvatten i Skurups
kommun KS 2022.495
- Interpellation från Babak Rahimi (V) till kommunfullmäktiges ordförande
med anledning av hanteringen av politikens kostnader KS 2022.494
- Interpellation från Babak Rahimi (V) till personalutskottet ordförande
med anledning av förekomsten av otrygga anställningar KS 2022.493
- Interpellation från Babak Rahimi (V) till socialnämndutskottet ordförande
om anledning av kommande flyktingar KS 2022.492
- Interpellation från Nicklas Olsson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om status på investeringar

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 141

80 (80)

Mötesdatum

2022-03-28

Anmälan av remitterade motioner, e-förslag och
interpellationer

Ärendenummer KS 2022.150

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, § 2:
Ordförande beslutar efter samråd med presidiet om följande remitteringar:
Motion från Babak Rahimi (V) om folkomröstning om vinstuttag i välfärden
remitteras till Kommunstyrelsen
Motion från Lars Nyström (SD) om handlingsplan för särbegåvade elever
remitteras till Skol och utbildningsberedningen
Motion från Magnus Book (SD) om stationär scen i stadsparken remitteras
till Kommunstyrelsen
Motion från Jörgen Lidfeldt (-), Pernilla Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-)
om mer rörelse i skolan remitteras till Skol och utbildningsberedningen
Motion från Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-) om digitalt
närvarosystem inom SFI remitteras till Kommunstyrelsen
Motion från Babak Rahimi (V) om uppförandekod för att förebygga
korruption remitteras till Kommunfullmäktiges presidieberedning
Motion från Babak Rahimi (V) om aktivt arbete mot hedersvåld remitteras
till Kommunstyrelsen
Motion Pär Moberg (V) vidta åtgärder för att undvika att barn vräks
remitteras till Individ och omsorgsberedningen
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, § 9:
Ordförande beslutar efter samråd med presidiet om följande remitteringar:
BUF-förslaget från Östergårdsskolan - "Bygg en trampolinpark i Skurup"
remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
Barn och ungdomsfullmäktige har avslagit den andra attsatsen.
BUF-förslaget från Östergårdsskolan - "Bygg ett inomhusbad" remitteras
till Kommunstyrelsen.
Barn och ungdomsfullmäktige har avslagit den andra attsatsen.
BUF-förslaget från Prästamosseskolan "Bygg fler och rusta upp nuvarande
offentliga toaletter" remitteras till Kommunstyrelsen.
BUF-förslaget från Prästamosseskolan "Sätta belysning och underhålla
fotbollsplaner" remitteras till Kommunstyrelsen.
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