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Kommunstyrelsen

2022-04-06

Information om havsbaserad vindkraft
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Marcus Willman informerar om att förutsättningarna för
havsbaserad vindkraft utifrån vindförhållanden och vattendjup är mycket
gynnsamma utanför sydkusten vilket medför att intresset från olika aktörer
stort.
Två olika aktörer (Örsted och OX2 AB) har hitintills inlett ansökan i
territoriella vattnet utanför Skurups/Trelleborgs kust.
Ett område ca 2,5 mil rakt söderut.
Örsted ägs till 50% av danska staten och har 30-års erfarenhet av
havsbaserad vindkraft, samt 6500 anställda. De önskar bygga en park med
ca 125 vindkraftsverk (tot7 TWh = hela Skånes behov), med önskad
driftstartår 2029. Örsted är i "tillståndsfasen" och ansökte redan år 2018 om
att ansluta till Svenska kraftnät. Tre olika myndigheter hanterar deras
ansökan; Miljödepartementet (kontinentalsockeln), Näringsdepartementet
(Sveriges ekonomiska zon) och Länsstyrelsen Skåne (Miljöbalken och
Natura 2000).
OX2 AB har också ansökt och önskar förlägga kabel inom Skurups
kommun (vattenterritorial).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Information från kommundirektören och tillika tf
förvaltningschef serviceförvaltningen
Ärendenummer KS 2022.89
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Marcus Willman informerar om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärder m a a kriget i Ukraina.
Överförmyndarverksamheten.
Nytt ekonomisystem.
Informationssäkerhet.
Nationella totalförsvarsdagen.
Arbetsmöte kring ny VA-taxa.
Ny hemsida/webbplats.
Nytt pensionssystem.
Strategiskt marknadsföringskoncept.
Större aktuella projekt.
Pågående utredningar inför Sydvattenanslutningen.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens information till kommunstyrelsen 2022-04-06.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) ordförande i personalutskottet informerar om att utskottet
haft genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt behandlat två
personalärenden.
Jessica Möller (S), ordförande i socialnämndsutskottet informerar om att de
haft information om bl a uppföljning av kvalitetsredovisning.
Magnus Alm (S) ordförande i skol- och utbildningsutskottet informerar om
att förvaltningen fått del av skolmiljarden. Utskottet har beslutat
att fördela 2/3 till åk 1-6 och 1/3 till övriga.
Utskottet har fastställt ett vitesbelopp för upprepade brister i att följa
skolplikten. Det är Förvaltningsrätten som i de fall det är aktuellt utdömer
ett eventuellt vite. Kommunstyrelsen har sedan tidigare antagit en riktlinje
för skolpliktsbevakning.
Magnus Alm (S), 1:e vice ordförande i beredningsutskottet informerar om
att utskottet haft dialog om VA-taxans uppbyggnad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Kommunstyrelsen

2022-04-06

Årsredovisning 2021 för Skurups kommun inkl
koncern
Ärendenummer KS 2022.307
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Skurups kommun
inklusive koncernen.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att det är olyckligt att
kompletteringen av ärendet kom dagen innan sammanträdet vilket gör det
svårt att hinna läsa in sig på ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2021 för Skurups kommun, inklusive koncernen. Årets
resultat uppgår till 45,1 mkr för koncernen och 54,1 mkr för kommunen.
Resultatutjämningsreserven kommer tillföras 25,3 mkr och uppgå till 94,5
mkr. Kommunen har inga tidigare underskott avseende balanskravsresultat
som behöver återställas.
Ekonomichef Birgitta Bergman redogör för årsredovisning 2021 för
Skurups kommun inklusive koncernen och informerar om
den komplettering som kommit i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-24.
Skurups kommun Årsredovisning 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2021 för Skurups
kommun inklusive koncernen.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 37: Informationen läggs till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Överföring av ej slutförda investeringsprojekt från
2021 till 2022
Ärendenummer KS 2022.506
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej slutförda investeringsprojekt
från 2021 till 2022 motsvarande 140,5 mkr avseende skattefinansierad
verksamhet och med 39,5 mkr avseende avgiftsfinansierad verksamhet
enligt sammanställningen, totalt för båda verksamheterna 180,1 mkr.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att det är olyckligt att
kompletteringen av ärendet kom dagen innan sammanträdet vilket gör det
svårt att hinna läsa in sig på ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna önskar överföra ej slutförda investeringar från 2021 till
2022 med totalt 180,1 mkr fördelat på 140,5 mkr för den skattefinansierade
verksamheten (varav 84,1 mkr avser Östergårdsskolan) och 39,5 mkr för
den avgiftsfinansierade verksamheten. Mer detaljer framgår av bilaga
Överföring investeringar från 2021 till 2022.
Beslutad investeringsbudget för 2022 uppgår till 192,6 mkr varav 131,4 mkr
skattefinansierat och 61,2 mkr avgiftsfinansierat.
Det totala investeringsbehovet för 2022, efter överförda ej slutförda
investeringar från 2021 är totalt 372,7 mkr varav 271,9 mkr skattefinansierat
och 100,7 mkr avgiftsfinansierat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30.
Överföring av ej slutförda investeringsprojekt från 2021 till 2022.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att överföra ej slutförda investeringsprojekt från 2021 till 2022 motsvarande 140,5 mkr avseende skattefinansierad verksamhet och med 39,5 mkr avseende avgiftsfinansierad verksamhet
enligt sammanställningen, totalt för båda verksamheterna 180,1 mkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Instruktion till kommunens ägarombud vid årsstämma
med Skurups Kommunhus AB
Ärendenummer KS 2022.481
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunens ombud vid årsstämman med Skurups Kommunhus AB ges
följande instruktion (under förutsättning av att inga andra förslag ges i
revisionsberättelsen):
1. Resultat- och balansräkning fastställs.
2. Bolagets balanserade resultat behandlas i enlighet styrelsens förslag.
3. Koncernbidrag ska beslutas av moderbolaget.
4. Styrelsens ledamöter, och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
5. Arvode till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna
utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
6. Välja Ernst & Young AB till extern revisor för en period av ett år,
7. Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.
8. Ge Skurups Kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i koncernens
dotterbolag i uppdrag att anta följande styrdokument;
- Riktlinjer för sponsring för Skurups kommuns helägda bolag (MB 2016.6).
- Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar och sekretess i Skurups
kommuns bolagskoncern (MB 2021.12).
- Koncerngemensamt förhållningssätt, personalförmåner (MB 2020.24).
9. Övriga direktiv till Skurups Kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i
koncernens dotterbolag kan komma att ges om revisionsberättelserna för
respektive bolag anger ett behov av sådant direktiv.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att det är olyckligt att
kompletteringen av ärendet kom dagen innan sammanträdet vilket gör det
svårt att hinna läsa in sig på ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Inför Skurup Kommunhus AB:s årsstämma ska instruktion ges till
ägarombudet avseende bland annat fastställande av resultat- och
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balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-03-23.
Årsredovisning 2021 Skurups Kommunhus AB.
Skurups Kommunhus AB, styrelsens beslut om årsredovisning.
Skurups Kommunhus AB, revisionsberättelse och granskningsrapport.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunens ombud vid årsstämman med Skurups Kommunhus AB ges
följande instruktion (under förutsättning av att inga andra förslag ges i
revisionsberättelsen):
1. Resultat- och balansräkning fastställs.
2. Bolagets balanserade resultat behandlas i enlighet styrelsens förslag.
3. Koncernbidrag ska beslutas av moderbolaget.
4. Styrelsens ledamöter, och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
5. Arvode till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna
utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
6. Välja Ernst & Young AB till extern revisor för en period av ett år,
7. Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.
8. Ge Skurups Kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i koncernens
dotterbolag i uppdrag att anta följande styrdokument;
- Riktlinjer för sponsring för Skurups kommuns helägda bolag (MB 2016.6).
- Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar och sekretess i Skurups
kommuns bolagskoncern (MB 2021.12).
- Koncerngemensamt förhållningssätt, personalförmåner (MB 2020.24).
9. Övriga direktiv till Skurups Kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i
koncernens dotterbolag kan komma att ges om revisionsberättelserna för
respektive bolag anger ett behov av sådant direktiv.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ägarombudet.
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Åtgärder med anledning av omvärldsläget - steg 2
Ärendenummer KS 2022.501
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens förslag om iordningställande av fd blåklintens förskola
avslås.
Förvaltningens förslag om att tillsätta flyktingsamordnare avslås.
Sammanfattning av ärendet
Natten till den 24 februari 2022 passerade ryska styrkor den ukrainska
gränsen och inledde ett väpnat angrepp.
Sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms av
Försvarsmakten som låg men kan inte uteslutas. Inte heller kan det uteslutas
att militära maktmedel eller hot om detsamma kan komma att användas mot
Sverige.
Svenska myndigheter och kommuner uppmanas att ytterligare se över sin
förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda
verksamhetskritiska system mot Cyberangrepp.
Situationen i Ukraina har utvecklats till en mycket svår humanitär situation
och den civila befolkningen har drabbats hårt av konflikten. UNHCR
rapporterar att strax över 3 miljoner människor lämnat Ukraina sedan
konfliktutbrottet varav en stor andel uppges vara kvinnor och barn.
Den 3 mars beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet vilket innebär att
personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat
uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ukrainska medborgare
är viseringsfria och kan uppehålla sig i Sverige i 90 dagar utan att registrera
sig eller ansöka om asyl. Att registrera sig utifrån Massflyktsdirektivet är
därmed inget krav men rekommenderas och uppmuntras av
Migrationsverket.
Behovet av boende är stort och Migrationsverket har meddelat att man
behöver hjälp från kommuner och civilsamhälle för att hantera situationen
både på kort och lång sikt då man utifrån sitt huvudscenario bedömer att
cirka 76 000 flyktingar kan komma till Sverige fram till halvårsskiftet 2022.
Vid ett övre scenario bedömer Migrationsverket att det kan röra sig om 212
000 ukrainska medborgare som söker skydd i Sverige.
Med anledning av denna situation och det ansträngda läget för
Migrationsverket skickades under vecka 10 en förfrågan från
Migrationsverket via Länsstyrelsen Skåne till Skånes kommuner om att
inventera befintliga lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer
som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som lång sikt.
Kommunledningen initierade efter denna förfrågan en kartläggning över
potentiella lokaler och fann vandrarhemmet på Bruksgatan 3 lämpligt för
ändamålet, såsom ett första steg. Totalt möjliggörs 9 lägenheter med en total
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kapacitet på cirka 36 platser. Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-23 att
som ett första steg tillstyrka detta och iordningställa fd vandrahemmet.
Nästa steg, det vi här kallar steg 2, är att förslagsvis ställa om fd Blåklintens
förskola till tillfälligt boende för flyktingar. Bedömningen är att dessa
lokaler ska kunna vara i drift fr o m sommaren 2022 (förhoppningsvis fr o m
augusti-september 2022). Fd Blåklintens förskola har en kapacitet på 10
lägenheter och därmed tillika 10 familjer. Fastigheten utgörs av lägenheter
med 2 rok respektive 3 rok.
Praktiska spörsmål och juridiska beaktanden utgör en betydande del av
situationen, varpå det behövs personer som arbetar med uppdrag såsom
flyktingkoordinatorer. Utgångspunkten är att i första hand utse en eller två
personer från egna organisationen som i deluppdrag eller större omfattning
dediceras detta kompletterande uppdrag som flyktingkoordinator.
Massflyktsdirektivet medför inte att flyktingarna från Ukraina har rätt till
SFI (Svenska För Invandrare). Dock är detta något som kommunerna kan
erbjuda, men kräver då finansiering från kommunen och kan inte bedömas
vara ett kostnadsslag som kommer att ersättas av andra svenska
myndigheter.
SKR är tveksamma att det finns utrymme att erbjuda SFI utifrån
kommunallag. De är tveksamma om detta ingår i den allmänna kompetensen
samt att det kan strida mot likställighetsprincipen.
Regeringen gör en förändring i förordning så att alla flyktingar som
omfattas av massflyktsdirektivet får rätt till svenskundervisning
genom svenska från dag 1, som studieförbunden får i uppdrag att
genomföra. Undervisning via studieförbunden kräver inga legitimerade
lärare eller en studieplan. Regeringen har dock meddelat att de är beredda
att göra förändringar om flyktingarna kommer stanna under en längre tid i
Sverige.
Ingen kommun inom MLR-området (Malmö, Lund, Staffanstorp, Svedala,
Kävlinge, Höör, Trelleborg, Eslöv, Burlöv, Lomma, Vellinge) planerar att
för närvarande anordna SFI-undervisning för de flyktingar som ingår i
massflyktsavtalet. Dessa kommuner avvaktar tills annat besked kommer
från statliga myndigheter.
Kommundirektör Marcus Willman föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fd Blåklintens förskola ställs om och tas i
drift för boendeplatser för flyktingar. Samtliga till ändamålet hänförliga
kostnader tillstyrks.
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Härtill inrättas tillfälliga tjänster såsom flyktingkoordinatorer.
Alla kostnader särredovisas och ska om möjligt även eftersökas från
myndigheter.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering ska ske från årets resultat.
Även tidigare beslut i kommunstyrelsen om att iordningställa fd
vandrarhemmet till flyktingmottagande ska finansieras från årets resultat
(KS 2022.460).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förslag om iordningställande av fd blåklintens förskola
samt förslag om att tillsätta flyktingsamordnare avslås med hänvisning till
förändringar i Migrationsverkets prognostiserade behov samt att platserna
inte är dedikerade till de som omfattas av massflyktsdirektivet.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Förslag om iordningställande av fd blåklintens förskola
samt förslag om att tillsätta flyktingsamordnare avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag om
iordningställande av fd blåklintens förskola och finner att kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag om att
tillsätta flyktingsamordnare och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare.
Skurupshem AB.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
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Åtgärder med anledning av omvärldsläget - steg 1
finansiering och särredovisning
Ärendenummer KS 2022.460
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för iordningställande av f d
vandrarhemmet till flyktingmottagande ska finansieras från årets resultat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att alla kostnader avseende åtgärder med
anledning av omvärldsläget särredovisas och ska om möjligt även eftersökas
från myndigheter.
Sammanfattning av ärendet
Natten till den 24 februari 2022 passerade ryska styrkor den ukrainska
gränsen och inledde ett väpnat angrepp.
Sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms av
Försvarsmakten som låg men kan inte uteslutas. Inte heller kan det uteslutas
att militära maktmedel eller hot om detsamma kan komma att användas mot
Sverige.
Svenska myndigheter och kommuner uppmanas att ytterligare se över sin
förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda
verksamhetskritiska system mot Cyberangrepp.
Situationen i Ukraina har utvecklats till en mycket svår humanitär situation
och den civila befolkningen har drabbats hårt av konflikten. UNHCR
rapporterar att strax över 3 miljoner människor lämnat Ukraina sedan
konfliktutbrottet varav en stor andel uppges vara kvinnor och barn.
Den 3 mars beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet vilket innebär att
personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat
uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ukrainska medborgare
är viseringsfria och kan uppehålla sig i Sverige i 90 dagar utan att registrera
sig eller ansöka om asyl. Att registrera sig utifrån Massflyktsdirektivet är
därmed inget krav men rekommenderas och uppmuntras av
Migrationsverket.
Behovet av boende är stort och Migrationsverket har meddelat att man
behöver hjälp från kommuner och civilsamhälle för att hantera situationen
både på kort och lång sikt då man utifrån sitt huvudscenario bedömer att
cirka 76 000 flyktingar kan komma till Sverige fram till halvårsskiftet 2022.
Vid ett övre scenario bedömer Migrationsverket att det kan röra sig om 212
000 ukrainska medborgare som söker skydd i Sverige.
Med anledning av denna situation och det ansträngda läget för
Migrationsverket skickades under vecka 10 en förfrågan från
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Migrationsverket via Länsstyrelsen Skåne till Skånes kommuner om att
inventera befintliga lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer
som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som lång sikt.
Kommunledningen initierade efter denna förfrågan en kartläggning över
potentiella lokaler och fann vandrarhemmet på Bruksgatan 3 lämpligt för
ändamålet, såsom ett första steg. Totalt möjliggörs 9 lägenheter med en total
kapacitet på cirka 36 platser. Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-23 att
som ett första steg tillstyrka detta och iordningställa fd vandrarhemmet.
Frågan om finansiering av iordningställandet ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-03-23, § 74: Kommunstyrelsen beslutar att fd
vandrarhemmet iordningsställs och tas i drift för tillfälliga boendeplatser.
Samtliga till ändamålet hänförliga kostnader tillstyrks och finansieras ur
årets resultat.
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om alla kostnader avseende åtgärder
med anledning av omvärldsläget särredovisas och ska om möjligt även
eftersökas från myndigheter och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på att föreslå kommunfullmäktige
att kostnader för iordningställande av f d vandrarhemmet till
flyktingmottagande ska finansieras från årets resultat och finner att
kommunstyrelsen bifaller densamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare.
Skurupshem AB.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
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Svar på e-förslag om P-skylt vid Ringduvevägen 43 för
att underlätta för sophämtning, snöröjning och
utryckningsfordon
Ärendenummer KS 2021.215
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
E-förslaget efterfrågar en parkeringsplats norr om Ringduvevägen 43 inom
ett område som idag är gångyta samt gång/cykelväg. Enligt förslaget
parkeras det fordon på platsen regelbundet. Förslaget hävdar att vid ett
införande av parkeringsplats på aktuell plats, för fastighetsägarnas andra bil
och besökande, hade det underlättat framkomligheten på Ringduvevägen för
sophämtning, snöröjning och utryckningsfordon. Vidare framför
förslagsställaren att fastighetsägarna idag har en carport för parkering per
fastighet men alla har i stort sett två bilar och det finns ingen utmärkt plats
för dessa.
Förvaltningens samlade bedömning är att ytan inte är lämplig för
parkeringsändamål då det strider mot detaljplan, det är oklart om den är
dimensionerad för biltrafik samt att den inte uppfyller utrymmeskraven som
ställs i Trafikverkets VGU – vägar och gators utformning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-19.
E-förslag, daterad 2021-02-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 39: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beredningsutskott 2021-12-15, § 69: Beredningsutskottet beslutar
remittera e-förslaget till serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om e-förslaget ska avslås och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar förslaget till
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
Förslagsställaren.
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Svar på e-förslag om att behålla fältgruppen som
den är
Ärendenummer KS 2019.1510
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse e-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Av e-förslaget framgår att ”fältgruppen idag är ett stöd för oss ungdomar
och anhöriga om vi behöver hjälp kring livet. Dom finns där för oss och
pratar med oss om vi mår dåligt. Idag är dom två stycken och så tycker jag
det ska vara för att då kan dem vara ute på kvällar. Jag tycker att
fältgruppen ska vara kvar för att dem gör en viss trygghet för Skurups
kommuns ungdomar. Jag tycker inte vi är behov av ordningsvakter för vi
behöver fältgruppen som finns där när vi behöver dem. Jag tycker inte att vi
behöver någon som inte förebyggande syfte och dessutom inte ger stöd till
oss. Vi ungdomar känner sig inte trygga med att det bara springer ordvakter
överallt”.
Av förslaget önskar man att fältgruppen ska vara kvar.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-28 om att en av två tjänster som
fältsekreterare skulle dras in samtidigt som trygghetsvärdar skulle inrättas.
Kvarvarande fältsekreterarens uppgift var att fortsätta arbeta med
förebyggande insatser för unga. Skurups kommun har anställt
trygghetsvärdar med syfte att förbättra kommunens fältnärvaro alla kvällar
och helger i samtliga tätorter. Trygghetsvärdarnas uppdrag är att röra sig
kring olika strategiska platser i kommunen och skapa närvaro för att
därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten. Fältsekreterarnas
arbetsuppgift är främst att arbeta förebyggande gentemot alkohol, droger
och risken för unga att komma i kontakt med kriminella nätverk.
En av fältsekreterarna lämnade sin tjänst hösten 2019 för tjänst i annan
kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 genom att anta budget för 2022,
att inrätta en till fältsekreterare, tillsättning sker 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-07.
E-förslag, daterat 2020-01-25.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08 § 42: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Socialnämndsutskottet 2022-02-02, § 3: E-förslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslutade 2021-11-30, § 273: Ärendet återremitteras
till socialnämndsutskottet.
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Socialnämndsutskottet beslutade 2021-09-22, § 32: E-förslaget anses
besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialnämndsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar förslaget
till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Drago Stojkovic-Stenberg. utredningssekreterare.
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Överflyttning av ansvar för sociala bostadskontrakt
Ärendenummer KS 2022.154
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag
Huvudförslag
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för förhyrning och
andrahandsuthyrning (sociala kontrakt, jourkontrakt, etableringskontrakt)
överflyttas från kommunstyrelsens verksamhetsområde till
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Reglementet för kommunstyrelsen 6 §, 12 st, kompletteras med följande:
Dock ej för förhyrning och andrahandsuthyrning av sociala bostadskontrakt,
jourkontrakt och etableringskontrakt, vilka myndighetsnämnden för individoch familjeomsorg beslutar om.
Den av kommunstyrelsen § 184/2019 med revidering § 57/2020
antagna Policyn för hantering av andrahandsuthyrningar samt beslut av
kommunstyrelsen § 251/2020 gällande Högsta godtagbara boendekostnad
vid ansökan om försörjningsstöd i Skurups kommun ska gälla även för
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 386, att kommunstyrelsen får i
uppgift att besluta om andrahandsuthyrningar i Skurups kommun där
Skurups kommun är andrahandsuthyrare. Beslutet fattades mot bakgrund av
att kommunstyrelsen önskade ha en större kontroll över
andrahandsuthyrningar.
Härefter har kommunstyrelsen även antagit Policy för
andrahandsuthyrningar, 2019-05-14 § 184, som innehåller hur och under
vilka former andrahandsuthyrning genom sociala kontrakt, jourkontrakt och
etableringsboende ska ske.
Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg handhar i huvudsak
myndighetsutövning mot enskilda i sociala frågor enligt socialtjänstlagen,
lag om mottagande av nyanlända m fl. Socialtjänstlagen förutsätter att det i
varje enskilt falls görs en individuell bedömning av hjälpbehovet och
omfattningen av det. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på
sökande och hushållets totala situation. Eftersom myndighetsnämnden
handhar all annan myndighetsutövning mot enskilda enligt bland annat
socialtjänstlagen får det anses lämpligt att även sociala kontrakt,
jourkontrakt och etableringskontrakt beslutas av nämnden. Eftersom det
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numera också finns en policy för hanteringen liksom beslut gällande högsta
godtagbara boendekostnad finns det klara regler för hur verksamheten ska
hanteras.
Vidare blir ärenden ur sekretessynpunkt lättare att hantera genom
myndighetsnämnden liksom eventuella överklaganden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-01-28.
Policy för andrahandsuthyrningar, KS 2017.1170.
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-21, § 386, KS 2018.596.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01, § 251, KS 2020.1123.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för förhyrning och
andrahandsuthyrning (sociala kontrakt, jourkontrakt, etableringskontrakt)
överflyttas från kommunstyrelsens verksamhetsområde till
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Reglementet för kommunstyrelsen 6 §, 12 st, kompletteras med följande:
Dock ej för förhyrning och andrahandsuthyrning av sociala bostadskontrakt,
jourkontrakt och etableringskontrakt, vilka myndighetsnämnden för individoch familjeomsorg beslutar om.
Den av kommunstyrelsen § 184/2019 med revidering § 57/2020 antagna
Policyn för hantering av andrahandsuthyrningar samt beslut av
kommunstyrelsen § 251/2020 gällande Högsta godtagbara boendekostnad
vid ansökan om försörjningsstöd i Skurups kommun ska gälla även för
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 40: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Förvaltningen avslås.
Lars Nyström (SD): Förvaltningen avslås.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Förvaltningens förslag bifalles.
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Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och beslutar att bifall ska
utgöra kommunstyrelsen huvudförslag och avslag ska utgöra
kommunstyrelsen alternativförslag.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
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Partistöd 2022
Ärendenummer KS 2022.166
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 527 008 kr, ska 8
%, 42 160 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 684

10x11825=118 250

122 934

C

4 684

3x11825=35 475

40 159

L

4 684

2x11825=23 650

28 334

S

4 684

10x11825=118 250

122 934

V

4 684

2x11825=23 650

28 224

MP

4 684

1x11825=11 825

16 509

KV

4 684

1x11825=11 825

16 509

SD

4 684

11x11825=130 075

134 759

SkuP

4 684

1x11825=11 825

16 509

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade under 2018 om nytt reglemente för partistöd
och även om fördelning av det totala partistödet på grundstöd respektive
mandatstöd. Enligt det fattade beslutet fördelas det totala partistödet (493
702 kr för 2019) på 8 % som grundstöd och resterande 92 % som
mandatstöd. Årlig procentuell uppräkning sker motsvarande höjningen av
arvodet för riksdagsledamot.
Arvodet för riksdagsledamot har för 2022 höjts med 2,3 %, vilket för det
totala partistödet innebär en uppräkning med 11 849 kr till totalt 527 008 kr.
8 % i grundstöd av detta innebär 42 160 kr att fördela på partierna i
kommunfullmäktige och resterande 92 %, 484 847 kr, att fördelas på antalet
mandat i kommunfullmäktige.
Finansiering sker ur anslaget till politisk verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-01-31
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 527 008 kr, ska 8
%, 42 160 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 684

10x11825=118 250

122 934

C

4 684

3x11825=35 475

40 159

L

4 684

2x11825=23 650

28 334

S

4 684

10x11825=118 250

122 934

V

4 684

2x11825=23 650

28 224

MP

4 684

1x11825=11 825

16 509

KV

4 684

1x11825=11 825

16 509

SD

4 684

11x11825=130 075

134 759

SkuP

4 684

1x11825=11 825

16 509

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 41: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen anser ärendet var allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Ekonomienheten.
Partierna.
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Uppföljning av intern kontroll 2021
Ärendenummer KS 2020.1573
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av intern kontroll till kommunstyrelsen ska enligt plan ske vid i
samband med årsredovisningen. Avsikten med intern kontroll är att den ska
utgöra verktyg för ständiga förbättringar avseende de kommunala
verksamheterna. I rapporten presenteras en sammanställning över
kontrollresultaten, föreslagna och redan vidtagna åtgärder samt bedömning
av processen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-12.
Uppföljning av intern kontrollplan år 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll år 2021.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 43: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Uppföljning av intern kontroll 2021 för
myndighetsenheten för miljö och byggnad
Ärendenummer MOB 2022.7
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger uppföljning av intern kontroll 2021 för myndighetsenheten för
miljö och byggnad vilken överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Intern kontroll 2021 – uppföljning.
Uppföljning av 2021 års internkontroll tjänsteskrivelse.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 44: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2022-01-27, § 8:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar att godkänna förslaget
till Uppföljning av intern kontroll 2021 och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Lena Saksi, myndighetschef för miljö och byggnad.
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Internkontrollplan för myndighetsenheten för miljö och
byggnad 2022
Ärendenummer MOB 2022.6
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger myndighetsnämnden för miljö och byggnads antagna
internkontrollplan för 2022 vilken överlämnas till kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2022.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 45: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2022-01-27, §
9: Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar att godkänna
förslaget till Intern kontrollplan för 2022 och lägga den till handlingarn
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Lena Saksi, myndighetschef för miljö och byggnad.
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Svar på granskning av kommunens ägarstyrning och
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen
Ärendenummer KS 2022.168
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till revisionen i enlighet med
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genomfört granskning av kommunens ägarstyrning och
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen och avgett följande
rekommendationer:
•

I samråd med Skurups Kommunhus AB och dotterbolagen ta fram
förslag på mål, vägval och riktning för bolagen och överlämna
förslaget för fastställande av kommunfullmäktige.

•

Att i samråd med Skurups Kommunhus AB tydliggöra
gränsdragningar och mandat gällande beslut som kan fattas av
bolagen utan närmare förankring, beslut som kan fattas efter samråd
med Kommunhus och beslut som kan fattas efter att kommunfullmäktige har fått möjlighet att ta ställning.

•

Genomföra sin årliga prövning av bolagens verksamhet, i enlighet
med kommunallagen 6 kap 9 §, i separata ärenden för respektive
bolag.

•

Utvärdera om de tar del av tillräcklig information för att genomföra
sin uppsiktsplikt.

•

Föra en dialog med kommunfullmäktige för att identifiera behov och
hitta former för att rapportera utfallet av uppsikten till kommunfullmäktige på ett formaliserat sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunövergripande staben, 2022-02-18
Förslag till yttrande, 2022-02-18
Granskningsrapport.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till revisionen i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 46: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Revisionen.
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Återremiss av riktlinjer för utdelning av Skurups
kommuns stjärnskott
Ärendenummer KS 2021.1630
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att omarbeta
riktlinjen så att den följer intentionen i initiativet samt förtydliga att
utdelning ska ske löpande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt att bifalla Åsa Ekblads (M) initiativärende om att
upprätta rutiner för att uppmärksamma Skurups stjärnskott (med
diarienummer KS2021.1205). Med anledning av det fick förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer, se över rubriceringen samt
återkomma med förslaget för behandling i kommunstyrelsen. Vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligade Åsa Ekblad (M) att
det kan finnas många stjärnskott under ett år och att det på ett enkelt vis ska
uppmärksammas löpande under året. Vid t ex nationaldagsfirandet läses
namnen på alla stjärnskott som uppmärksammats under åtet. Skurups
stjärnskott riktar sig åt alla som på något sätt gjort en beundransvärd insats.
Utifrån ovanstående beslut har serviceförvaltningen upprättat riktlinjer för
kommunens nya pris ”Skurups kommuns stjärnskott”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-02.
Riktlinjer, daterad 2022-02-02.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för kommunens nya pris
”Skurups kommuns stjärnskott”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 47: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Ärendet återremitteras för att omarbeta riktlinjen så att den
följer intentionen i initiativet samt förtydliga att utdelning ska ske löpande.
Babak Rahimi (V): Åsa Ekblads (M) förslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Åsa Ekblads (M) förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Åsa Ekblads (M) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Uppdrag att ta fram riktlinjer för hur barnkonventionen
ska beaktas i kommunala beslutsprocesser
Ärendenummer KS 2022.332
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur barnkonventionen
ska beaktas i de kommunala beslutsprocesserna. Inom ramen för uppdraget
ska förvaltningen ta fram exempel på kommuner som lyckas bra i arbetar
med barnkonventionen.
Sammanfattning av ärendet
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Enligt beslut i
kommunfullmäktige § 247/2014 ska checklistan utifrån FN:s
barnkonvention beaktas vid politiska beslut där den är relevant.
Av checklistan framgår bl a en fråga om huruvida barn och ungdomar fått
möjlighet att uttrycka sin mening. Denna fråga besvaras oftast med ett nej,
vilket kan upplevas som slentrianmässigt.
En genomgång av beslutsunderlag 2020 visade på att checklistan inte är
ändamålsenlig och att förvaltningarna hade behov av utbildning.
Sammantaget visar detta på ett behov av en riktlinje i syfte att säkerställa
barnets rätt genom att bl a öka möjligheten att barn och ungdomar kan
komma till tals i de kommunala beslutsprocesserna.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2022-02-28.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur barnkonventionen
ska beaktas i de kommunala beslutsprocesserna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 48: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Tillägg att inom ramen för uppdraget ska förvaltningen ta
fram exempel på kommuner som lyckas bra i arbetar med
barnkonventionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag med tillägg från Åsa
Ekblad (M) och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Kommunövergripande staben.
Barnrättsstrategerna.
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Samverkansavtal om Smart Little Village 2022
Ärendenummer KS 2022.342
Kommunstyrelsens beslut
Samverkansavtalet godkänns med villkoret att kommunens avgift ska vara
oförändrad.
Sammanfattning av ärendet
Gefion AB har i samarbete med Skurups kommun genomfört konferensen
Smart Little Village i Skurup under åren 2017 och 2019. Konferensen skulle
att genomföras 2020 men flyttades till 2021 i hopp om att pandemin då
skulle vara över. Men även 2021 fick konferensen ställas in då pandemin
fortfarande pågick. Gefion AB planerar nu att genomföra konferensen den
24 november 2022. Kommunen och kommunens helägda bolag har blivit
tillfrågad om ett eventuellt deltagande i den nu planerade konferensen.
Gefion AB har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal i vilket det föreslås
att kommunen förbinder sig att senast 31 maj 2022 betala 150 000 kronor
till arrangören samt att vederlagsfritt upplåta Skurups Sparbank Arena i tre
dagar (inkluderat genomförande av Framtidsdagen den 25 november 2022)
samt att upplåta matsalen i Prästamosseskolan för eventuellt kvällsmingel
den 24 november 2022. Av förslaget till samarbetsavtalet framgår att
arrangörens förbinder sig att genomföra Smart Little Village i Skurup under
2022. Vid all marknadsföring ska kommunens och bolagens namn och
logotype exponeras. Reklaminslag på Pågatågen kommer att köpas på
sträckan Malmö-Ystad. Kommunen och bolagen erbjuds plats för skyltning
och monter utan kostnad. Kommunen erhåller femtio kostnadsfria
konferensplatser och utöver detta kan kommunen och bolagen köpa fler
platser till rabatterat pris. Kommunen erbjuds att inledningstala samt att
lyfta fram goda exempel inför och under konferensen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14.
Förslag till samarbetsavtal.
Förvaltningens förslag till beslut
Samarbetsavtal om Smart Little Village 2022 godkänns.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 49: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Kommunens avgift ska vara oförändrad.
Sven-Åke Strandberg (KV): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
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Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samarbetsavtalet och Johan Bolinders
(M) förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet
med villkoret att kommunens avgift ska vara oförändrad.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Gefion AB
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Återremiss av sanktionsavgift för simskola
Ärendenummer KS 2022.444
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att förtydligas och kompletteras.
Återremissen ska svara på:
Vid vilka tillfällen sanktionsavgiften ska tas ut. Ska sanktionsavgift tas ut
om ett barn t e x missat bussen eller när någon hoppar av sin simskoleplats?
Vad är kommunens självkostnad för en plats i simskolan så att
sanktionsavgiften ger full kostnadstäckning? Är kostnaden densamma för ett
barn som bor i Skurups kommun i förhållande till ett barn från andra
kommuner? Om inte, vad kostar den i så fall?
Är det juridiskt är möjligt att börja ta ut sanktionsavgiften redan i år?
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kompletteringsbudgeten den
28 februari (KS 2021.216) att införa en sanktionsavgift vid uteblivet
deltagande på kommunens simskola.
Med anledning av det föreslås följande tillägg i kommunens avgiftskatalog
under rubriken ”Friluftsbadet” sida 10:
”Om man inte utnyttjar sin bokade plats till simskolan debiteras en avgift
om 200 kronor. Avgiften gäller ej vid sjukdom som föranmäls eller vid
avbokning som sker senast två veckor innan start.”
Utöver införandet av en sanktionsavgift föreslås att kommunen inför en
avgift för barn boende i andra kommuner, likt tidigare år, om följande
avgift:
•
•

Simlekskola: 200 kronor
Nybörjarsimskola, mellangruppsimskola och simmärkesgrupp: 500 kronor

Barn boende i andra kommuner har i mån av plats möjlighet att anmäla sig
under maj månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa en sanktionsavgift om 200 kronor om
man inte utnyttjar sin bokade plats till simskolan. Avgiften gäller ej vid
sjukdom som föranmäls eller vid avbokning som sker senast två veckor
innan start. Utöver införandet av sanktionsavgift införs en avgift för barn
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boende i andra kommuner enligt följande; simlekskola 200 kronor,
nybörjarsimskola, mellangruppsimskola och simmärkesgrupp 500 kronor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ärendet återemitteras.
Babak Rahimi (V): Ärendet återremitteras för att förtydliga vid vilka
tillfällen sanktionsavgiften ska tas ut. Ska sanktionsavgift tas ut om ett
barn t e x missat bussen eller när någon hoppar av sin simskoleplats?
Johan Bolinder (M): Ärendet återremitteras för komplettering. Vad är
kommunens självkostnad för en plats i simskolan så att sanktionsavgiften
ger full kostnadstäckning? Är kostnaden densamma för ett barn som bor i
Skurups kommun i förhållande till ett barn från andra kommuner? Om
inte, vad kostar den i så fall?
Magnus Alm (S): Ärendet återemitteras.
Niklas Olsson (M): Förvaltningen ska även kontrollera när det juridiskt är
möjligt att börja ta ut avgiften med anledning av att anmälan till årets
simskola redan är påbörjad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma, d v s att ärendet återremitteras för
komplettering.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Remittering av initiativ från Johan Bolinder (M) och
Åsa Ekblad (M) om åtgärder kopplade till Rysslands
invasionen av Ukraina
Ärendenummer KS 2022.390
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till kommunövergripande staben för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse förslår Johan Bolinder (M) och Åsa Ekblad (M) följande:
"...att vi i Skurups kommun ska:
- Ta fram en uppdaterad beredskapsplan på kort och lång sikt
- Agera samordnande mellan frivilligorganisationer, privatpersoner,
kommun och myndigheter för att underlätta informationsflöde och formalia
kopplat till den flyktingströmmar från Ukraina
- Att kommunen inventerar lediga lokaler som kan iordningställas till
sovsalar för skyddsbehövande från Ukraina
- Att kommunen ser över sin civilberedskap genom att inventera
kommunens material och uppdatera det som behövs
- Att kommunen och dess kommunala bolag omgående ser över möjliga
band till Ryssland för att omgående kapa dessa, exempel kan vara fonder,
leverantörer eller underleverantörer."
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-03-07.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 50: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska remitteras till
kommunövergripande staben för yttrande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) angående
massflyktsdirektivets tillämpning, avseende Ukraina, i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2022.361
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat.
Reservation
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse föreslår Lars Nyström (SD) följande:
"Att Skurups kommun i kontakt med Ystads och Trelleborgs kommuner
klarlägger vilka adekvata åtgärder som krävs i Skurups kommun för att leva
upp till massflyktingsdirektivets krav och att det utreds hur Skurups
kommun, inom kommunallagens ram, eventuellt kan bistå Ystad och
Trelleborgs kommuner med flyktinghjälp."
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-03-04.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 51: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Lars Nyström (SD): Ärendet behandlas idag.
Babak Rahimi (V): Initiativet anses besvarat.
Jimmy Nilsson (-): Initiativet anses besvarat.
Sven Strandberg (KV): Initiativet anses besvarat.
Magnus Alm (S): Initiativet anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
om ärendet ska remitteras till förvaltningen och finner att kommunstyrelsen
att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om initiativet ska bifallas eller
anses besvarat och finner att kommunstyrelsen beslutar att anse initiativet
besvarat.
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Omröstning begärs.
Ordföranden fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att anse initiativet besvarat.
Nej-röst för att bifalla initiativet.
Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med åtta jaröster mot fem nej-röster att anse initiativet besvarat.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Sven Strandberg (KV), Babak Rahimi (V) och
Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP) och Lars Nyström (SD).
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Remittering av initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att
införa "Hesa Fredrik" i våra större byar
Ärendenummer KS 2022.386
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet remitteras till kommunövergripande staben för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse föreslår Jörgen Lidfeldt (-) följande:
"Att Skurups kommun kontaktar vederbörande myndighet att få tillstånd för
att montera upp Hesa Fredrik i våra större byar."
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2022-03-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 52: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om initiativet ska remitteras till
kommunövergripande staben för yttrande och finner att kommunstyrelsen
och bifaller detsamma.
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Remittering av initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att
inrätta en fritidsbank
Ärendenummer KS 2022.387
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet ska remitteras till serviceförvaltningen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse föreslår Jörgen Lidfeldt (-) följande:
"1: Att vi förslår att Skurups kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär
en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i
arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott
bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad
inkludering genom och socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön.
Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och
temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för
turismen.
kostnaden, som främst omfattar är lokalhyra och anställd platsansvarig och
att man kan vidare utveckla arbetsmarknads enheten.
2: Vi bjuder in David Mathiasson verksamhetschef på Fritidsbanken för en
information där han redogör för hur en Fridtidsbank fungerar."
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2022-03-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-03-08, § 53: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om initiativet ska remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande och finner att kommunstyrelsen
och bifaller detsamma.
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Fyllnadsval av ersättare i socialnämndsutskottet efter
Loubna Stensåker Göransson (M)
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Åsa Ekblad (M) utses till ersättare i socialnämndsutskottet efter Loubna
Stensåker-Göransson (M).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 66, att utse Loubna StensåkerGöransson (M) till ledamot och tillika 2:e vice ordförande i
socialnämndsutskottet efter Åsa Ekblad (M). Loubna Stensåker-Göransson
(M) var tidigare ersättare i samma utskott och den platsen vakantsattes då.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 66: Kommunstyrelsen beslutar godkänna
Åsa Ekblads (M) avsägelse som 2:e vice ordförande och ledamot i
socialnämndsutskottet och som 2:e vice ordförande och ledamot i
personalutskottet.
Loubna Stensåker-Göransson (M) utses till ledamot och tillika 2:e vice i
socialnämndsutskottet efter Åsa Ekblad (M).
Johan Bolinder (M) utses till ledamot och tillika 2:e vice i personalutskottet
efter Åsa Ekblad (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Åsa Ekblad (M) utses till ersättare i
socialnämndsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Hemsidan.
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Anmälningsärenden
Ärendenummer KS 2022.26
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal och domar till kommunstyrelsen från
kommunövergripande staben.
Sammanställning anmälan av avtal till kommunstyrelsen från skol- och
utbildningsförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal till kommunstyrelsen från individ- och
omsorgsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer KS 2022.27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisningar av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2022-03-22.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-03-15.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2022-03-14.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2022.28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
SH 2022.24, Skurupshem AB, 2022-02-17, §15-31, 19 kap 1 § OSL.
KA 2022.12, Skurup Kommunala AB, 2022-02-24, § 14-26.
EL 2022.2, Skurups Elverk AB, 2022-02-10, § 1-10.
EL 2022.21, Skurups Elverk AB, 2022-03-03, § 11-12.
EH 2022.1, Skurups Energihandel AB, 2022-02-10, § 1-7.
KS 2022..1, Socialnämndsutskottet, 2022-02-02, §1-7.
KS 2022.9, Socialnämndsutskottet, 2022-03-09, § 8-15.
KS 2022.18, Skol- och utbildningsutskott, 2022-03-07, § 12-22, 23 kap 5 §
OSL.
KS 2022.20, Beredningsutskott, 2022-03-08, § 34-53.
KS 2022.129, Beredningsutskott, 2022-03-08, § 54, 26 kap 1 § OSL.
KS 2022.188, Personalutskottet, 2022-03-10, § 11-23.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från bolag, daterad 2022-03-09.
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2022-03-21.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Svar på initiativ från Johan Bolinder (M) om
havsbaserad vindkraft
Ärendenummer KS 2022.544
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att Skurups kommun skriftligen
informerar samtliga berörda aktörer, som redovisats på dagens möte, om
kommunens negativa inställning till havsbaserad vindkraftsetableringar och
att aktörerna uppmanas beakta kommunens inställning. Vidare ska Skurups
kommun fortsätta att bevaka frågor löpande och informerar eventuellt
framtida spekulanter på motsvarande sätt.
Reservation
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Babak Rahimi (V) reserverar sig mot beslutet i en till protokollet bilagd
reservation.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Johan Bolinder (M) följande:
"Att Skurups kommun skyndsamt skriftligen informerar samtliga berörda
aktörer, som redovisats på dagens möte, om kommunens negativa
inställning till havsbaserad vindkraftsetableringar och att aktörerna
uppmanas beakta kommunens inställning.
Att Skurups kommun fortsätter att bevaka frågor löpande och informerar
eventuellt framtida spekulanter på motsvarande sätt."
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-04-05.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Ärendet ska avgöras idag.
Johan Bolinder (M): Initiativet bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Initiativet avslås.
Jörgen Lidfeldt (-): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Ärendet bordläggs tills kommunen har en inställning i
frågan om havsbaserad vindkraft.
Nicklas Olsson (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om initiativet ska bifallas eller
avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att initiativet bifalles.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Serviceförvaltningen.
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Initiativ från Lars Nyström (SD) om att tillskriva
Migrationsverket
Ärendenummer KS 2022.537
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att Skurups kommun tillskriver
Migrationsverket att kommunen endast önskar mottaga individer som
omfattas av Massflyktsdirektivet fortsättningsvis.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sven Strandberg (KV) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Babak Rahimi (V) reserverar sig i en till protokollet bilagd reservation.
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Lars Nyström (SD) att Skurups kommun tillskriver
Migrationsverket att kommunen endast önskar mottaga individer som
omfattas av Massflyktsdirektivet fortsättningsvis.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-04-04.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Sven Strandberg (KV): Ärendet ska avgöras idag.
Sven Strandberg (KV): Initiativet avslås.
Kent Olsson (SkuP): Ärendet ska avgöras idag.
Kent Olsson (SkuP): Lars Nyströms (SD) förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Initiativet ska remitteras till kommunövergripande
staben.
Magnus Alm (S): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Nicklas Olsson (M): Ärendet ska avgöras idag.
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Beslutsgång - avgöras idag eller remitteras
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
om det ska remitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska remitteras.
Omröstning begärs.
Ordföranden fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att remittera ärendet till kommunövergripande staben.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Omröstning - avgöras idag eller remitteras
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med fem jaröster mot åtta nej-röster att ärendet ska avgöras idag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Magnus Alm (S), Roland Hansson (S), Babak
Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-) och Sven
Strandberg (KV).
Beslutsgång - bifall eller avslag
Ordföranden ställer därefter proposition på om initiativet ska bifallas eller
avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att initiativet avslås.
Omröstning begärs.
Ordföranden fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå initiativet.
Nej-röst för att bifalla initiativet.
Omröstning - bifall eller avslag
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med sex jaröster mot sju nej-röster att bifalla initiativet.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Magnus Alm (S), Roland Hansson (S), Sven
Strandberg (KV), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-).
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Initiativ från Åsa Ekblad (M) om SFI i kommunal regi för
flyktingar som omfattas av Massflyktsdirektivet
Ärendenummer KS 2022.582
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt skol- och utbildningsutskottet att ta
fram förslag till riktlinjer för SFI i kommunal regi för flyktingar som
omfattas av Massflyktsdirektivet.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) initierar ett ärende om att flyktingar som omfattas av
Massflyktsdirektivet erbjuds SFI i kommunal regi och kostnaderna för
detsamma finansieras ur årets resultat. Vidare föreslår hon att förvaltningen
ska ta fram riktlinjer för detsamma.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): Initiativet bifalles.
Sven Strandberg (KV): Initiativet bifalles.
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Magnus Alm (S): Kommunstyrelsen uppdrar åt skol- och
utbildningsutskottet att ta fram förslag till riktlinjer för SFI i kommunal regi
för flyktingar som omfattas av Massflyktsdirektivet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Avsägelse från Kerstin Peterson-Brodda (L) som
ledamot i socialnämndsutskottet och ersättare i
personalutskottet samt fyllnadsval
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsägelse från Kerstin Petersson-Brodda (L)
som ledamot i socialnämndsutskottet och ersättare i personalutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Tommy Göransson (S) till ledamot i
socialnämndsutskottet efter Kerstin Peterson-Brodda (L).
Kommunstyrelsen beslutar att utse Göran Rudelius (S) utses till ersättare i
personalutskottet efter Kerstin Peterson-Brodda (L).
Kommunstyrelsen beslutar att utse Therese Nilsson (S) utses till ersättare i
socialnämndsutskottet efter Tommy Göransson (S).
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Peterson-Brodda (L) har i avsägelse 2022-03-11 avsagt sig alla sina
uppdrag bl a ledamot i socialnämndsutskottet och ersättare i
personalutskottet.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2022-03-11.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Tommy Göransson (S) utses till ledamot i
socialnämndsutskottet efter Kerstin Peterson-Brodda (L).
Magnus Alm (S):Göran Rudelius (S) utses till ersättare i personalutskottet
efter Kerstin Peterson-Brodda (L).
Magnus Alm (S): Therese Nilsson (S) utses till ersättare i
socialnämndsutskottet efter Tommy Göransson (S).
Beslutet skickas till
Hemsidan.
Löneenheten.
De valda.
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Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om frivillig
säkerhetsprövning av förtroendevalda i
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2022.583
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att kommunövergripande staben får i
uppdrag att fråga förtroendevalda i kommunstyrelsen om de frivilligt vill
säkerhetsprövas.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) initierar ett ärende om att kommunövergripande staben
får i uppdrag att fråga förtroendevalda i kommunstyrelsen om de frivilligt
vill säkerhetsprövas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Reservation till beslut (KS 2022.361)

På kommunstyrelsen den 6 april 2022 beslutades efter ett förslag från Sverigedemokraterna att
”Skurups kommun tillskriver Migrationsverket att kommunen endast önskar mottaga individer
som omfattas av Massflyktsdirektivet fortsättningsvis”.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligt mot detta beslut.
Skäl till reservationen är följande:
1- Det fanns inget underlag till förslaget än förslagsställarens skrivelse.
Det innebär att kommunstyrelsen inte har kunnat ha underlag som redogör
konsekvenserna av en sådan skrivelse.
Det är inte heller säkert att förslaget är förenligt med lagen. Staten har möjlighet att
anvisa flyktingar till kommunerna. Skurups kommun har skrivit ett avtal med
Migrationsverket om mottagning. Skulle Skurup vägra ta emot andra flyktingar än de
som enligt Massflyktingsdirektivet fått stanna i Sverige kan kommunen ha gjort sig
skyldig till avtalsbrott.
2- Beslutet har ingen tidsgräns. Naturligtvis hoppas alla att kriget blir så kortvarigt som
möjligt. Hur hanterar Skurups kommun andra flyktingar när det inte finns behov av
mottagning för individer enligt massflyktingsdirektivet?

3- De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut är oklara.

Skurup 20220410

Babak Rahimi
Gruppledare (V) tillika ledamot i kommunstyrelse

Reservation till beslut (KS 2022.544)

På kommunstyrelsen den 6 april 2022 beslutades efter ett förslag från Moderaternas Johan
Bolinder att ”Skurups kommun skyndsamt skriftligen informerar samtliga aktörer, som
redovisats på dagens möte, om kommunens negativa inställning till havsbaserade
vindkraftsetableringar…”.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligt mot detta beslut.
Skäl till reservationen är följande:
1- Ärendet är inte korrekt behandlat.
Ärendet fanns inte i kallelsen. I skrivelsen hänvisas till information som lämnats på
dagens möte, den 6:e april, men skrivelsen är undertecknat och skickat till kansli den 5:e
april, alltså dagen före mötet.
2- Kommunfullmäktige har redan avslagit ett e-förslag som med hänvisning till
folkomröstningen ville stänga dörren för etablering av vindkraft. Bolinders beslut följer
samma logik som e-förslaget.
3- Kommunfullmäktige behandlar en motion inlämnad av tre centerpartister om att Skurups
kommun ställer sig positiv till att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utreds,
inlämnad 211015.
Det anstår inte en kommunstyrelse som ska verkställa beslut från fullmäktige att fatta
beslut om huruvida Skurups kommun ställer sig positiv eller negativ till ev havsbaserad
vindkraftverk innan fullmäktige har behandlat ärendet.
Men hänvisning till ovan reserverar jag mig mot beslut som fattats i frågan.

Skurup 20220410

Babak Rahimi
Gruppledare (V) tillika ledamot i kommunstyrelse

