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Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2022-05-17, kl. 08.30–12.40
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Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M), justerare
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jimmy Nilsson (-)
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Babak Rahimi (V)
Ingvar Wennersten (SD)
Yvonne K Nilsson (S)

Närvarande ersättare

Bianka Berg (M), § 113-134
Björn Hortevall (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jessica Möller (S)
Tommy Göransson (S)
Sven Strandberg (KV), § 113-134

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör
Bertil Persson, ordförande Svaneholms andelsförening
Alexandra Nattlund Palmén, Trelleborgs överförmyndarenhet
Elisabet Garturo von Wowern, Trelleborgs överförmyndarenhet

Justerade paragrafer

§ 113–144

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ledamots möjlighet att väcka fråga samt godkännande
av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S) meddelar att
hon återkommer gällande behandling av efterfrågade ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) ställer fråga gällande när motion om HBTQ kommer att
behandlas.
Lars Nyström (SD) ställer fråga gällande när initiativ om öppna
kommunstyrelsesammanträden kommer att behandlas.
Johan Bolinder (M) ställer fråga gällande när simhallsärendet kommer att
behandlas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om dagordningen ska godkännas och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Information om kommunens
överförmyndarverksamhet 2022

Ärendenummer KS 2022.631

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alexandra Nattlund Palmén och Elisabet Garturo von Wowern, Trelleborgs
överförmyndarenhet, informerar om överförmyndarverksamheten.
Presentation skickas till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Protokoll efter genomförd inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2021
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Information från utskotten

Ärendenummer KS 2022.90

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet
- Presidiemöte genomförs i eftermiddag
- Vid förra sammanträdet redovisades personalomsättning. 45 feriejobb
lottades. Ersättningen för feriearbete höjdes från 60 till 62 kronor.
Skol- och utbildningsutskottet
- Ärende gällande budgetavvikelse (9 mnkr) kommer upp för behandling.
- Vuxenansvar på skolenheter i fokus.
- Genomfört årlig kvalitetsdialog.
Socialnämndsutskottet
- Kvalitetsdialog med fokus på förebyggande insatser.
- Heminsatsernas hus, trolig inflyttning i juni.
- Familjecentralen, kommit en bit på väg.
- Budgetavvikelse 7,1 mnkr.
- Arbetsmarknadssatsning gav 3 anställningar.
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Information om Stöd till Leaderprojekt - Svaneholms
slott som destination för alla

Ärendenummer KS 2022.573

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bertil Nilsson, ordförande Svaneholms andelsförening, informerar om
Leaderprojektet "Svaneholms slott som destination för alla".
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Information från kommundirektören och tillika tf
förvaltningschef serviceförvaltningen

Ärendenummer KS 2022.90

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Moderaterna avger protokollsanteckning mot att tertialbokslutet ej
föreligger (bilaga).
Lars Nyström (SD) påpekar vikten av att tertialbokslutet skickas ut så snart
det är klart.
Sammanfattning av ärendet
Marcus Willman, kommundirektör och tf förvaltningschef
serviceförvaltningen, informerar om följande:
- Beslutsunderlag inför budgetprocessen i form av befolkningsprognoser,
trendbaserade och byggbaserade.
- Kommunhusets entré byggs om hösten -22.
- Regionalt råd med länsstyrelsen och försvarsmakten har hållits gällande
omvärldsläget.
- Näringslivsfrågor; Näringslivsfest på Mossbylund 23 september. MLR
B2B-mässa i Lund 29 september. Antalet företag i kommunen ökat med 30
till 1690 företag.
- Beredningsutskottet; Yttrande till länsstyrelsen gällande
kulturmiljöområden. Arbetsmöte gällande Sysavs framtid. Tf
förvaltningschef serviceförvaltningen Tommy Samuelsson under ett år från
1 september. Tf ekonomichef Emil Hansson under ett år från 8 oktober.
- Styrkedjan, målstyrning och ekonomistyrning.
- Attraktiv arbetsgivare, egenproducerad film under framtagning.
- Tidigare hindersanmälan gällande Östergårdsskolan där det nu meddelats
att tidplanen hålls.
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Årsredovisning 2021 för Skurups kommun inkl
koncern

Ärendenummer KS 2022.307

Kommunstyrelsens beslut
Efter komplettering överlämnas ärendet till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet har efter återremiss kompletterats med årsredovisning för
Skurupshem AB samt dess revisionsberättelse.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-24.
Skurups kommun Årsredovisning 2021.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 149:
Ärendet återremitteras för komplettering med årsredovisning och
revisionsberättelse för Skurupshem AB.
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 149:
Ärendet återremitteras för komplettering med årsredovisning och
revisionsberättelse för Skurupshem AB.
Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 79:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Skurups kommun
inklusive koncernen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet efter komplettering kan
överlämnas till kommunfullmäktige 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
Efter komplettering överlämnas ärendet till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Efter återremiss har ärendet kompletterats med årsredovisning för
Skurupshem AB samt dess revisionsberättelse.
Inför Skurup Kommunhus AB:s årsstämma ska instruktion ges till
ägarombudet avseende bland annat fastställande av resultat- och
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.
ÅR + Rev.berättelse Skurups Elverk AB.
ÅR + Rev.berättelse Skurups Energihandel AB.
ÅR + Rev.berättelse Skurups Jordbruks AB.
Skurup Kommunala AB ÅR.
Skurup_Kommunala_AB_Revisionsberättelse_2021-12-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 152:
Ärendet återremitteras för komplettering av handlingar gällande
Skurupshem AB.
Kommunstyrelsen 2022-04-06, § 81:
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.
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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 om ärendet efter komplettering kan
överlämnas till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
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Utökning av borgensram för Skurupshem AB

Ärendenummer KS 2021.892

Kommunstyrelsens beslut
Efter komplettering överlämnas ärendet till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 110, att återremittera ärendet
för förtydligande av var de tidigare 32,7 mnkr som fanns tillgängligt som
låneutrymme, har tagit vägen.
Av den kompletterade tjänsteskrivelsen framgår följande:
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.
Efter Skurupshem AB:s svar på återremissen (tjänsteskrivelse KS 2021.892
daterad 2022-01-20) beslutade kommunfullmäktige 2022-03-28, KF §110,
att åter igen återremittera ärendet. Denna gång efterfrågas förtydligande av
var de tidigare 32,7 mnkr som fanns tillgängligt som låneutrymme, har tagit
vägen.
Skurupshem AB svar på återremiss:
De 32,7 mkr som återremissen efterfrågar var de tagit vägen, finns kvar i det
låneutrymmet, som kvarstående del av den extraamortering som
genomfördes med likvider från fastighetsförsäljningen år 2020. Då
extraamorterades 82,7 mkr i slutet av 2020 för att strategiskt minska
avsevärda räntekostnader. Detta var mer förmånligt jämfört med storleken
på vad en avkastning på en placering av motsvarande belopp skulle ge. I
slutet av 2021 återupptogs 50 mkr av dessa i lån och därmed är det 32,7 mkr
kvar. Utöver detta finns inget nämnvärt låneutrymme kvar att nyttja inom
sedan tidigare beviljad borgensram.
Skurupshem AB har uppdraget från ägaren att bygga ett LSS boende.
Projektet är i gång på vår fastighet Bengt 2. Utöver detta har Skurupshem
AB flera pågående projekt gällande åtgärder på grund av eftersatt underhåll.
Ytterligare framtida investeringsbehov för fler åtgärder förorsakade av
eftersatt underhåll kommer.
Om Skurupshem AB inte får beviljad utökad borgensram för att möjliggöra
redan beslutade projekt kommer Skurupshem AB inte kunna agera som en
ansvarsfull fastighetsägare och underhålla de ägda fastigheterna.
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Finansieringsutrymmet bedöms vara uttömt vid årsskiftet 2022/2023 enligt
tidigare redovisning.
Skurupshem AB har tidigare redovisat att en kartläggning och
dokumentering av hela beståndets kommande underhållsbehov pågår
(utöver det som redan är under arbete). För detta ändamål har systemstödet
Incit Xpand införskaffats. Denna kartläggning kommer ligga till grund till
den långsiktiga underhållsplanen som Skurupshem AB framarbetar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utökning av borgensram Skurupshem_2022-04-17
Tjänsteskrivelse, KS 2021.892, Utökning av borgensram för Skurupshem
AB daterad 2022-01-20.
Bilaga 1, Ramar för upplåning för kommunkoncernen i dess helhet 220120
Bilaga 2, Redovisning av likvida medel från fastighetsförsäljning 220120
Digitalt omedelbart justerat protokoll Skurupshem AB 2021-01-25 § 9
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 60:
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.
Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från finanspolicyn
Kommunfullmäktige 2022-03-28, § 110:
Ärendet återremitteras för förtydligande av var de tidigare 32,7 mnkr som
fanns tillgängligt som låneutrymme, har tagit vägen.
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
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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.
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet efter komplettering kan
överlämnas till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Skurupshem AB.
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Vattenförsörjning Skurups kommun

Ärendenummer KS 2022.675

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att lokal produktion av dricksvatten ska vara
en del i Skurups kommuns framtida vattenförsörjning, dvs
vattenförsörjningen ska utvecklas i linje med huvudalternativ 1.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Skurups kommun förbereder för anslutning till Sydvatten
för framtida vattenförsörjning, diskuteras hur VA-kollektivets verksamhet
ska utformas. Ur denna diskussion har tre huvudalternativ tagits fram.
Bakgrund
För att säkra vattenförsörjningen i framtiden ansökte Skurups kommun om
att bli delägare i Sydvatten under 2009 och avtalade om en anslutning till
Sydvattens distributionsnät för dricksvatten skulle ske senast 2023.
I avtalet bygger Sydvatten en vattenledning fram till Skurups kommun.
Sydvatten ansvarar och sköter driften för denna ledning fram till en
överlämningspunkt vid en mätare. Ledningen delfinansieras av Skurups
VA-kollektiv.
Skurups kommun som är huvudman för Skurups VA-kollektiv ansvarar
fortsatt för distribution av dricksvatten inom verksamhetsområdet för vatten,
dvs drift och underhåll av ledningar, vattenpumpstationer och reservoarer.
Beslutsalternativ
VA-enheten i Skurups kommun har arbetat fram tre huvudalternativ för
möjliga beslut. Dessa representerar olika inriktningar i form av säkerhet i
leverans och redundans till anslutningen med Sydvatten.
En översiktlig förprojektering har genomförts av de olika alternativen för att
kunna kostnadsberäkna dessa. Vid dimensionering används ett scenario på
leveransavbrott med 12 timmars varaktighet.
Huvudalternativ 1

Kommunens förmåga att producera eget dricksvatten bibehålls i Skurups
tätort. Produktionen minimeras och anpassas för att vid tillfällen då leverans
från Sydvatten begränsas eller avbryts, ex läckor eller rörbrott, kan den
lokala produktionen ökas upp utan att kvaliteten äventyras på dricksvattnet.
I detta alternativ renoveras vattenverket i Skurup. Produktionsdelen med
luftning, filterbottnar, blåsmaskiner, rörgalleri och annan maskinell
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utrustning renoveras eller byts. Nya distributionspumpar, rörgalleri och UVanläggning installeras. El, automation och övervakning byts ut.
En ny reservoar byggs med tillhörande tryckstegring och vattenledningar.
Den befintliga reservoaren renoveras och nyttjas för den lokala
produktionen.
Huvudalternativ 2

I detta alternativ läggs den lokala produktionen av dricksvatten ner i
Skurups kommun.
Vattenverket i Skurup byggs om till vattenpumpstation. Befintlig maskinell
utrustning för dricksvattenproduktion rivs. Nya distributionspumpar,
rörgalleri och UV-anläggning installeras. El, automation och övervakning
byts ut.
En ny reservoar byggs med tillhörande tryckstegring och vattenledningar.
Den befintliga reservoaren renoveras och nyttjas som komplement till den
nya reservoaren. Syftet med att bevara den befintliga reservoaren är att
fördela reservoarvolymen på två reservoarer och genom detta skapa
redundans och säkerhet.
Huvudalternativ 3

I detta alternativ läggs den lokala produktionen av dricksvatten ner i
Skurups kommun.
Vattenverket i Skurup byggs om till en mätstation. Största delen av
maskinell utrustningen för dricksvattenproduktion och distribution rivs.
Även befintlig reservoar läggs ned. El- och övervakningsinstallationer rivs
och anpassas för vidare drift av mät och övervakning.
En ny reservoar byggs med tillhörande tryckstegring och vattenledningar.
Reservoaren och tryckstegringen ersätter befintligt vattenverk och reservoar.
Konsekvensanalys/Överväganden

För att kunna ta del av anslutningen till Sydvatten krävs att det genomförs
investeringar i befintliga anläggningar. Detta medför att ett av alternativen
1-3 ovan måste väljas.
Sydvattens anslutning till Skurup kommer att anläggas med en ledning som
ska försörja Skurups kommun. Sydvatten planerar för att samtliga anslutna
kommuner ska på sikt ha två anslutningar för att ha ett redundant system.
Det kommer högst sannolikt att ta lång tid innan denna andra ledning är med
i Sydvattens budget. För att öka säkerheten i vattenförsörjningen från
Sydvatten, så har de ställt sig positiva till att delfinansiera en ökad volym i
en planerad reservoar i Skurups kommun. Reservoaren ska ägas och drivas
av VA-huvudmannen i Skurup.
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Kontinuitet
Utifrån att vattenförsörjningen ska vara robust och fungera längst möjlig tid
utan påverkan av händelser utanför kommunen, så finns två inriktningar i
beslutsalternativen:
•
•

Det finns en säkerhet och redundans så att dricksvattenförsörjningen
är tryggad med en produktionslinje, endast Sydvatten eller endast
lokal dricksvattenproduktion.
För att trygga dricksvattenförsörjningen krävs alternativ
produktionslinje, dvs Sydvatten och lokal dricksvattenproduktion
tillsammans.

Genom att bevara och utnyttja den lokala dricksvattenproduktionen kan VAenheten, vid exempelvis en olyckshändelse eller sabotage i någon av
anläggningarna, nyttja den andra produktionslinjen. Avbrottet kan uppstå i
Sydvattens anläggning eller i Skurups egen produktion.
Drift
Att behålla den lokala produktionen kommer att innebära en ökad
driftskostnad jämfört med att endast nyttja Sydvatten. Den ökade kostnaden
kommer att bestå i mer användning av el, ökade kostnader med
investeringar och framtida reinvesteringar, personalkostnader mm.
Tidplan
Alternativ 1 och 2
Ombyggnaden av rörgalleri, distributionspumpar, UV-anläggning och el
projekteras under 2022 och byggs under 2023.
Ledningar mellan Skurups vattenverk och ny reservoar projekteras under
2022 och byggs under 2023.
Inkoppling Sydvatten, dec 2023.
Vattenverket i Skivarp renoveras och byggs om 2024.
Ledning Skurup-Skivarp tas i bruk 2024.
Ny reservoar projekteras under 2023 och byggs 2024.
Lokal produktion projekteras och byggs under 2024 (Alternativ 1).
Befintlig reservoar renoveras under 2025.
Alternativ 3
Byggnation av koppling av Sydvatten till befintlig reservoar samt
ombyggnad av rörgalleri och pumpar för temporär drift projekteras under
2022 och byggs 2023.
Ledningar mellan Skurups vattenverk och ny reservoar projekteras under
2022 och byggs under 2023.
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Inkoppling Sydvatten, dec 2023.
Vattenverket i Skivarp renoveras och byggs om 2024.
Ledning Skurup-Skivarp tas i bruk 2024.
Ny reservoar projekteras under 2023 och byggs 2024.
El och övervakning byts och rivning av maskinell utrustning projekteras
under 2024 byggs 2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vattenförsörjning Skurups kommun.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om
folkomröstning om vinstuttag i välfärden

Ärendenummer KS 2022.261

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) föreslår i motion följande:
”Att inför höstens val 2022 ska Skurups kommun ha en lokal
folkomröstning om kommunen ska tillåtas lägga ut sin verksamhet på bolag
som tar ut vinst ur verksamheten.”
Kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen 5 kap 36 §. Enligt
denna bestämmelse får fullmäktige besluta att det, som ett led i beredningen
av ett ärende, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna. Detta kan ske
genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande
förfarande. En kommunal folkomröstning är alltid bara rådgivande.
Frågan gällande om det ska anordnas en kommunal folkomröstning i
angiven frågeställning är helt ett politiskt ställningstagande varför detta inte
berörs i tjänsteskrivelsen.
Förvaltningen bedömer det som svårt att hinna med förberedelserna för att
anordna en kommunal folkomröstning i samband med det allmänna valet
2022, men vid ett bifall till motionen kommer ansträngningar att göras för
att detta ska kunna ske. Om kommun ska ha en kommunal folkomröstning i
samband med valdagen den 11 september behöver kommunen samråda med
Valmyndigheten. Samrådet ska ske senast tre månader före
folkomröstningen, vilket blir den 11 juni.
Motionären nämner i motionen verksamhetsområden som skola och
äldreomsorg. Det förtjänar påpekas att skolområdet ej är föremål för
kommunala entreprenader utan friskolor med mera är föremål för statlig
reglering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-04-14
Motion, daterad 2022-02-15.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott (2022-05-03 BU §64):
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering. Tjänsteskrivelsen
kompletteras med tidsaspekten.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-15, § 2: Motion från
Babak Rahimi (V) om folkomröstning om vinstuttag i välfärden remitteras
till Kommunstyrelsen
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på motionen.
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket yrkande som ska utgöra
huvudförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslag på
motionen ska utgöra huvudförslag.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Motionären.
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Svar på motion om att införa språkkrav i svenska för
anställning inom omsorgen

Ärendenummer KS 2020.845

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen från Lars Nyström (SD) framgår att den som behöver vård och
omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar,
och att själv bli förstådd. Bristfälliga kunskaper i svenska språket hos
personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den omvårdnad
denne behöver. Otillräckliga kunskaper i svenska kan enligt motionen
utgöra en risk för att allvarliga misstag kan inträffa gällande medicinering
och genomförande av vårdplaner.
Motionären yrkar:
Att Individ- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för
att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt
Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning inom äldreomsorgen.
Att ge Individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för
språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.
I Socialstyrelsen författningssamling (SOFS 2011:12 Allmänna råd) framgår
att personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre har tillräckliga
och grundläggande kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå,
tala, läsa och skriva svenska. Vilket kan inhämtas genom godkänd kurs i det
gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra språk, eller
genom annan motsvarande utbildning.
Skurups kommun följer redan idag Socialstyrelsens allmänna råd om
rekommendationer om vilka kunskaper personal i äldreomsorgen bör ha,
bland annat i svenska språket. Personal som arbetar i äldreomsorgen i
Skurups kommun ska kunna förstå och göra sig förstådd i enlighet med
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:12.
Inventering av medarbetarnas språkkunskaper i svenska har genomförts
inom Vård och omsorg i samband med genomförda medarbetarsamtal våren
2021. Inventeringen visade på att två (2) - tre (3) vikarierade medarbetare
hade behov av förstärkta språkkunskaper.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08
Motion daterad 2020-05-19
Tidigare behandling
Beredningsutskott (2022-05-03 BU §65):
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Personalutskottet 2022-03-10 (2022-03-10 PU §19): Personalutskottet
beslutar att bifalla motionen.
Personalutskottet 2020-10-22 §76 beslutar att återremitterar motionen och
föreslår att förvaltningen utreder vidare att samtliga medarbetare inom
omsorgen kan behärska svenska språket i tal och skrift.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till personalutskottets förslag (motionen
bifalles).
Babak Rahimi (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket yrkande som ska utgöra
huvudförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller personalutskottets
förslag som huvudförslag.
Beslutet skickas till
Lars Nyström, (SD)
Individ- och Omsorgsförvaltningen
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anna Palmgren, förvaltningschef
Lena Planken, förvaltningschef
Ola Bentzén, vård och omsorgschef
Malin Celander, bitr rektor Nils Holgersson utbildningscentrum
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Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om
folkomröstning avseende uppkoppling till Sydvatten

Ärendenummer KS 2022.385

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Sven-Åke Strandberg (KV) föreslår i motion följande:
”Att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning
avseende uppkoppling till sydvatten. Folkomröstningen sker lämpligast i
samband med kommande val.”
Kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen 5 kap 36 §. Enligt
denna bestämmelse får fullmäktige besluta att det, som ett led i beredningen
av ett ärende, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna. Detta kan ske
genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande
förfarande. En kommunal folkomröstning är alltid bara rådgivande.
Frågan gällande om det ska anordnas en kommunal folkomröstning i
angiven frågeställning är helt ett politiskt ställningstagande varför endast
följande konsekvenser framförs i tjänsteskrivelsen.
Under 2007 behandlade kommunfullmäktige motion angående
folkomröstning om anslutning till Sydvatten. Kommunfullmäktige beslutade
§ 207/07 att avslå motionen.
Under 2009-2010 fattades beslut avsiktsförklaring och därefter även avtal
om delägarinträde mellan Skurups kommun och Sydvatten AB. Enligt § 8
avtalet om delägarinträde, gäller om Skurups kommun frånträder sitt
delägarskap i Sydvatten innan överföringsledning är färdigställd så ska
Skurups kommun ersätta Sydvatten med 10 mnkr. Härtill tillkommer
nedlagda kostnader i projektet.
Förvaltningen bedömer det som svårt att hinna med förberedelserna för att
anordna en kommunal folkomröstning i samband med det allmänna valet
2022, men vid ett bifall till motionen kommer ansträngningar att göras för
att detta ska kunna ske. Om kommun ska ha en kommunal folkomröstning i
samband med valdagen den 11 september behöver kommunen samråda med
Valmyndigheten. Samrådet ska ske senast tre månader före
folkomröstningen, vilket blir den 11 juni.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-04-14
Avtal om delägarinträde, KS 2009.10138
Motion
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 66:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering. Tjänsteskrivelsen
kompletteras med tidsaspekten.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på motionen.
Babak Rahimi (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket yrkande som ska utgöra
huvudförslag och finner att kommunstyrelsen utser Johan Bolinders (M)
yrkande till huvudförslag.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
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Förslag till politisk organisation, mandatperioden 20232026

Ärendenummer KS 2020.1442

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att anta
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 i enlighet med förslag
2022-03-24.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 200, att ge
kommunfullmäktiges presidieberedning i uppdrag att i samråd med
gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en översyn av den politiska
organisationen och arvodesreglerna för mandatperioden 2023-2026.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har genomfört 14 sammanträden
med gruppledarna och har utifrån de diskussioner som förts avgett förslag
gällande den politiska organisationen (bilaga).
Kommunfullmäktiges presidieberedning har i sitt arbete eftersträvat ett
organisationsförslag eftersträvat ett förslag som en stor majoritet kan ställa
sig bakom och som därmed håller över tiden. Detta innebär ett
helhetsförslag där vissa delar kanske inte delas av alla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-03-24
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till politisk organisation,
2022-03-24
Handbok för beredningar
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 67:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering. Vid behandlingen i
kommunstyrelsen kan partierna inkomma med yrkanden.
Kommunfullmäktiges presidieberedning (2022-03-24 KFPB §12):
Kommunfullmäktige presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att anta
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 i enlighet med förslag
2022-03-24.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
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Kommunfullmäktige beslutar att anta följande politiska organisation för
mandatperioden 2023-2026:
Beredningar
•

•

•

•

•
•

Individ- och omsorgsberedningen och skol- och
utbildningsberedningen slås samman till en beredning benämnd
medborgarberedningen med 13 ledamöter varav presidium med
ordförande och en vice ordförande (presidiet är ett organ för
planering av beredningens arbete samt att förbereda dagordning för
sammanträde med beredningen).
Kommunutvecklingsberedningen, 13 ledamöter varav presidium
med ordförande och en vice ordförande (presidiet är ett organ för
planering av beredningens arbete samt att förbereda dagordning för
sammanträde med beredningen).
Samhällsbyggnadsberedningen, 13 ledamöter varav presidium med
ordförande och en vice ordförande (presidiet är ett organ för
planering av beredningens arbete samt att förbereda dagordning för
sammanträde med beredningen).
Kommunfullmäktiges presidieberedning, kommunfullmäktiges
ordförande, 1 vice ordförande, 2 vice ordförande.
Presidieberedningens styrning av beredningarna förtydligas i
handboken. Presidieberedningen ges i uppdrag att se över formerna
för information vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Valberedning, oförändrat.
Handbok för beredningar antas. Redaktionella ändringar i
handboken delegeras till förvaltningen.

Kommunstyrelse
•

Kommunstyrelse, 13 ledamöter och 13 ersättare. Presidium,
kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, 1 vice
ordförande, 2 vice ordförande (se nedan gällande oppositionsråd).

Oppositionsråd
•

Uppdrag som oppositionsråd fördelas med 5 procent av
riksdagsledamots årslön per mandat i kommunfullmäktige (minst 5
mandat krävs för att erhålla uppdrag som oppositionsråd). Det
oppositionsråd med flest mandat bakom sig ska även vara
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande/kommunalråd.
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Nämnder
•
•
•
•
•

Myndighetsnämnd för miljö och byggnad, 5 ledamöter och 5
ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande.
Myndighetsnämnd för individ och familjeomsorg, 5 ledamöter och 5
ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande.
Valnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare, varav en ordförande och en
vice ordförande.
Krisledningsnämnd, 3 ledamöter och 3 ersättare, presidium
ordförande, 1 vice, 2 vice.
Överförmyndare, oförändrat överförmyndare och ersättare.

Revision
•
•
•

Revisionen, 5 revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande.
Lekmannarevisorer, oförändrat 2 per bolag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning ges i uppdrag att förtydliga
dialog om granskningsområde, budget m m för revisionens arbete.

Bolag
•
•

•

•

Bolagens styrelser föreslås oförändrat bestå av 7 styrelseledamöter
och 3 styrelsesuppleanter. Presidier; ordförande, 1 vice ordförande, 2
vice ordförande.
Moderbolaget Skurups Kommunhus AB ges i uppdrag att arrangera
koncerngemensam styrelseutbildning för ledamöter, suppleanter och
VD, med avslutande kunskapstest och diplomering. Förslagsvis
genomförs utbildningen i storgrupp, dvs tillsammans, för ökad
effektivitet och interaktion deltagarna emellan.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till
ändringar i bolagsordningarna som förtydligar vilka beslut i bolagen
som är av principiell betydelse eller av större vikt, och därför ska
lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till instruktioner för
stämmoombud även vad gäller dotterbolagen.

Råd
•
•

Lokala brottsförebyggande rådet upphör i sin nuvarande form. Dess
uppgifter övertas av kommunstyrelsen och ansvaret regleras i
reglemente för kommunstyrelsen.
Pensionärsrådet; Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med
Pensionärsrådet lämna förslag på reviderat reglemente på
pensionärsrådet i syfte att skapa en effektiv organisation inriktat på
strategiska frågor. Även rådets storlek ska tas under övervägande
(antalet ledamöter och ersättare från pensionärsorganisationerna
maximeras till 9 ledamöter och 5 ersättare).
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Tillgänglighetsrådet; Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd
med Tillgänglighetsrådet se över rådets storlek (antalet ledamöter
och ersättare maximeras till 9 ledamöter och 5 ersättare).
Byalagsrådet; Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med
rådet lämna förslag på arbetsordning för byalagsrådet.
Näringslivsrådet; Ingen förändring.
Ungdomsråd; Kommunfullmäktiges presidieberedning ges i uppdrag
att undersöka möjligheten att starta ett ungdomsråd (16-24 år).

Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) inkommer med alternativt förslag som överlämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag och finner att kommunstyrelsen anser ärendet
allsidigt belyst och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige.
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Arvodesreglemente, revidering

Ärendenummer KS 2018.1409

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Arvodesreglemente att gälla
från och med 2023-01-01, med följande ändringar:
- § 16, nu gällande lydelse ska bibehållas.
- Förtroendevald som samlat har årsarvode på 40 % eller mer erhåller ej
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag inom kommunen.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Arvodesreglemente att gälla
från och med 2023-01-01, med den ändringen att riksdagsledamots
årsarvode genomgående ändras till prisbasbelopp.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente att gälla från och
med 2023-01-01 (kommunfullmäktiges presidieberednings förslag).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 200, att ge
kommunfullmäktiges presidieberedning i uppdrag att i samråd med
gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en översyn av den politiska
organisationen och arvodesreglerna för mandatperioden 2023-2026.
I samband med organisationsöversynen har presidieberedningen i samråd
med gruppledarna gått igenom arvodesreglementet och gjort förslag till
revideringar utifrån den föreslagna organisationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-03-24
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-24, §
Förslag till Arvodesreglemente
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 68:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-24, § 13
Kommunfullmäktige presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
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Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente att gälla från och
med 2023-01-01.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Lars Nyström (SD) som
alternativ bifall till dokumentet förutom § 16 där nu gällande lydelse ska
bibehållas.
Babak Rahimi (V) yrkar att riksdagsledamots årsarvode genomgående
ändras till prisbasbelopp.
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Kent Olsson (SkuP) att följande
tillägg görs till Johan Bolinders (M) yrkande:
Förtroendevald som samlat har årsarvode på 40 % eller mer erhåller ej
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag inom kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på vilket yrkande som ska utgöra
huvudförslag och finner att kommunstyrelsen utser Johan Bolinders (M)
yrkande (inklusive Åsa Ekblads (M) tillägg) till huvudförslag. Babak
Rahimis (V) yrkande utses till Alternativförslag 1 och kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag utses till Alternativförslag 2.
Beslutet skickas till
Löneenheten
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Integrering av strategi för likvärdiga utemiljöer på
kommunens förskolor och skolor i
lokalförsörjningsplanen

Ärendenummer KS 2019.1142

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen (2022-02-09 SUB §2):
Föreslår Kommunfullmäktige besluta ge skol- och utbildningsförvaltningen
och serviceförvaltningen i uppdrag att i arbetet med lokalförsörjningsplan
integrera strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen bedömer att strategi för likvärdiga utemiljöer bör integreras i
det pågående arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan/strategi.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens förskolor och skolor.
Beredningen har gjort en fysisk inventering på grundskolorna för att bilda
sig en uppfattning om nuläget för beslut gällande strategins utformning.
Beredningen planerar att göra inventeringen på förskolorna under
vårterminen 2022.
Arbete med skolornas utemiljöer inkluderar flera aktörer, bl.a. skol- och
utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och Skurup Kommunala AB
(SKAB). I kommunen pågår ett arbete med att ta fram en
lokalförsörjningsplan. För att inte riskera att bli separerade arbeten ser
förvaltningen att strategi för likvärdiga utemiljöer med fördel bör integreras
i arbetet med lokalförsörjningsplan. På så vis samlas ett helhetsperspektiv på
förskolornas och skolornas miljöer.
Skol- och utbildningsberedningens underlag från genomförda inventeringar
utgör ett bra underlag om nuläget för framtagande av
lokalförsörjningsplanen, där Boverkets och Skolverkets checklista ses
utgöra en viktig utgångspunkt vid utformning av nya utemiljöer eller
ombyggnation.
För grundskolornas och förskolornas befintliga utemiljöer ses inventeringen
kunna utgöra underlag för beredningen att framföra förslag om eventuella
åtgärder vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24.
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Motion daterad 2019-08-13.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 69:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Skol- och utbildningsberedningen (2022-02-09 SUB §2):
Föreslår Kommunfullmäktige besluta ge skol- och utbildningsförvaltningen
och serviceförvaltningen i uppdrag att i arbetet med lokalförsörjningsplan
integrera strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Skol- och utbildningsberedningen 2021-10-20 §14:
Beredningen beslutar anta skol- och utbildningsförvaltningens förslag till
genomförandeplan.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12 §6:
Beredningen beslutar anta skol- och utbildningsförvaltningens förslag till
genomförandeplan och inventering kommer äga rum den 1/4 kl 13:00 och
framåt.
Kommunfullmäktige 2019-10-28 §292:
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 om att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens skolor och förskolor.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 342:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 22:
Föreslår Kommunfullmäktige besluta ge skol- och utbildningsförvaltningen
och serviceförvaltningen i uppdrag att i arbetet med lokalförsörjningsplan
integrera strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Föreslå kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och kan
överlämnas till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
Marcus Willman, tf förvaltningschef
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Svar på motion från Lars Nyström (SD)
informationsinsats till elever i Skurups kommun om
kommunismens brott mot mänskligheten

Ärendenummer KS 2021.1208

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen (2022-02-09 SUB §4):
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisningen till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skollagen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lars Nyström (SD) att Skurups
kommuns grundskolor ska ge elever en lika omfattande utbildning av
kommunismens brott mot mänskligheten som nationalsocialismens brott
mot mänskligheten.
Enligt skollagen (2010:800, 1 kap, 4 §), vilken läroplanerna utgår ifrån, har
skolan ett syfte att förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det
svenska samhället vilar på.
Då det är riksdagen och regeringen som bestämmer vad eleverna ska lära sig
i skolan och därmed vad som ska ingå i läroplanens innehåll bedömer skoloch utbildningsförvaltningen att förslaget i motionen inte ligger inom ramen
för varken skol- och utbildningsförvaltningens eller Skurups kommuns
ansvar och uppdrag. Det ligger inte heller i linje med en tillitsbaserad
styrning att i detalj styra innehållet i undervisningen, vilket ska utgå från
lärarens professionella bedömning och didaktiska avvägningar för att passa
elevernas behov och förutsättningar att nå utbildningens mål.
Skol- och utbildningsförvaltningen återkommer i ärendet med komplettering
över vad som ingår i läroplanen samt kursplaner.
I del fem i läroplanen finns kursplaner med syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav. Kursplanerna innehåller ramar för undervisningen och är
gemensamma för alla lärare och elever i grundskolan. På så sätt bidrar de till
undervisning av god och jämn kvalitet. Avsnitten styr lärarens arbete när de
planerar och genomför sin undervisning.[1] Läroplanernas innehåll
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(inklusive kursplaner) bestäms av riksdagen och regeringen (1 kap. 11 §
Skollagen 2010:800).
Det är ämnets syfte och centrala innehåll som är de viktigaste delarna när
lärare planerar och genomför sin undervisning.
I kursplanen Historia, åk 7-9, anges bl.a. att undervisningen ska behandla
följande centrala innehåll:
•
•
•
•

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa
och i andra delar av världen
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck,
folkdrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av
människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av
kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
Hur historia kan användas för att förstå den tid som människor lever
i påverkar deras villkor och värderingar.

I kursplanen Samhällskunskap, åk 7-9, anges bl.a. att undervisningen ska
behandla följande centrala innehåll:
•
•
•

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet
har utvecklats.
Några olika stats- och styrelseskick i världen.
Aktuella samhällsfrågor,hotbilder och konflikter i Sverige och
världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av
internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-13
Bilaga. Kursplaner Historia och Samhällskunskap, grundskolan och
gymnasieskolan
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10
Motion, daterad 2021-09-20
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 70:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Skol- och utbildningsberedningen (2022-02-09 SUB §4):
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisningen till
tjänsteskrivelsen.
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Alternativförslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skollagen.
Skol- och utbildningsberedningen 2021-11-24 § 18:
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisningen till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning
till skollagen.
Skol-och utbildningsberedningen beslutar återremittera ärendet till skol- och
utbildningsförvaltningen för att komplettera med vad som ingår i läroplanen
samt kursplaner.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och kan
överlämnas till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Lars Nyström (SD)
Lena Planken, förvaltningschef
Skol- och utbildningsförvaltningen
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Krisplan för skol- och utbildningsförvaltningen
Skurups kommun

Ärendenummer KS 2022.164

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Föreslår kommunfullmäktige att anta Krisplan för skol- och
utbildningsförvaltningen Skurups Kommun.
Sammanfattning av ärendet
Det övergripande syftet med krisplanen är att säkerställa att skol- och
utbildningsförvaltningen och tillhörande enheter har en god
krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris.
Att ha en krisplan innebär att man har sett över och säkerställt behovet av
personal, materiel, lokaler och andra resurser inför en kris.
För att förebygga kriser i skolan krävs ett systematiskt säkerhetsarbete.
Enligt Skolverket omfattar detta arbete förekomsten av en krisplan.
Kriser kan orsakas av olika typer av oönskade händelser och vara av många
olika slag. En kris kräver alltid särskild hantering, ofta i form av en
anpassad organisation för hantering av händelsen. Krisplanen för förskola,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är framtagen för att
samordna skolornas krishantering och planen är styrande för hur
avdelningen och enheterna organiserar, leder, samordnar, samverkar och
kommunicerar vid en kris eller hot om en kris.
När det oväntade inträffar behöver skolans personal vara rustad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-31
Krisplan, daterad 2022-01-24
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 71:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Skol- och utbildningsberedningen (2022-02-09 SUB §5):
Föreslå Kommunfullmäktige att anta Krisplan för skol- och
utbildningsförvaltningen Skurups Kommun med tillägget att det språkliga
ska ses över.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet är allsidigt belyst och kan
överlämnas till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Ingela Mårtensson, chef centrala elevhälsan
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Uppdrag att undersöka möjlighet att köpa del av
fastigheten Skurup 46:27

Ärendenummer KS 2022.402

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger serviceförvaltningen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att köpa del av fastigheten Skurup 46:27.
Sammanfattning av ärendet
Del av Föreningsgatan, sträckan Tulesholmsgatan-Sandåkra, byggdes av
nuvarande Trafikverket på slutet av 1960-talet/början av 1970-talet. Vägen
har dock ingått i den kommunala väghållningen sedan länge men fastigheten
där vägen är belägen tillhör fortfarande Trafikverket. Detta är den enda
vägsträckan i Skurups kommun där detta förhållande råder och Trafikverket
bekräftar att det även ur deras synpunkt är ett ovanligt förhållande.
För att ha fullständig kontroll över vägen föreslås att Skurups kommun
köper vägfastigheten, cirka 5.000 kvm av Skurup 46:27. Trafikverket har
initialt ställt sig positiva till detta men har aviserat att man önskar se en
politisk viljeyttring att ett köp kan komma bli aktuellt. Serviceförvaltningen
föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka
förutsättningarna och inte minst prisbilden för att köp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-11.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 72:Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
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Återrapportering avseende rökfri arbetstid för
anställda i Skurups kommun

Ärendenummer KS 2020.91

Kommunstyrelsens beslut
Återrapporteringen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2007-11-28 fattades beslut om
införande av rökfri arbetstid och en rekommendation från och med den 15
december 2007 att inte röka på arbetstid. I maj 2008 togs beslut om datum
för införandet av rökfri arbetstid till den 2008-07-01. Sedan dess har
organisationen arbetat aktivt med att informera befintlig personal och
nyanställda om rökförbudet, samt hjälpa medarbetare som själva vill sluta
röka. Information om rökfri arbetstid finns bland annat på intranätet, vid
introduktion av ny personal samt i en del av kommunens platsannonser.
Under personalutskottets sammanträde den 2020-01-16, gavs personalchef i
uppdrag att följa upp införandet av rökfri arbetstid och återrapportera
resultatet till personalutskottet.
Planen var att följa upp efterlevnaden av Rökfri arbetstid genom att ställa ett
antal frågor i samband med utskicket av medarbetarenkäten 2020. På grund
av pandemiutbrottet har organisationen därför valt att skjuta upp utskicket
av medarbetarenkäten, varför också uppföljningen av rökfri arbetstid
dessvärre har försenats.
I samband med utskicket av medarbetarenkäten våren 2021 ställdes följande
tre frågor till alla anställda:
1. Vet du att Skurups kommun har rökfri arbetstid för alla anställda?
2. Röker du?
3. Om ja, följer du beslutet om rökfri arbetstid?
Svaren registrerades och presenteras i den här sammanställningen på högsta
övergripande nivå.
Resultat
Resultat av uppföljning av rökfri arbetstid
Skurups kommun inkl.
bolag
Antal svar

1060
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Antal medarbetare

1267

Svarsfrekvens

83,7%
Ja

Nej

Vet du att Skurups
kommun har rökfri
arbetstid för alla
anställda?

88%

12%

Röker du?

10%

90%

Om ja, följer du beslutet
om rökfri arbetstid?

85%

15%

Utifrån de svar som kommit in kan konstateras att:
•
•
•

88% av de svarande vet att kommunen har rökfri arbetstid,
10% av de svarande röker
85% av de svarande som röker har uppgett att de följer beslutet om
rökfri arbetstid.

Om vi antar att kunskap, rökning och efterlevnad följer samma mönster för
de anställda som inte svarat på enkäten är det möjligt att göra vissa
beräkningar.
Kommunen inklusive bolagen har då 152 anställda som inte är medvetna om
beslutet om rökfri arbetstid, 127 anställda som röker och 19 personer som
inte följer beslutet om rökfri arbetstid.
Dessa beräkningar bygger också på att premissen om ärlighet från
uppgiftslämnare, hur det faktiskt förhåller sig vet vi inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2020.91.
Uträkningar rökfri arbetstid KS 2020.91.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 59:
Informationen läggs till handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen.
Personalutskottet 2022-03-10 (2022-03-10 PU §18):
Personalutskottet tackar för informationen och godkänner att ärendet
skickas vidare till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om återrapporteringen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Dao Davidsson, personalchef
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Överklagan av Jörgen Sjöslätt om initativ om
havsbaserad vindkraft

Ärendenummer KS 2022.648

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag (redaktionell ändring görs).
Reservation
Babak Rahimi (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 104, har överklagats till
förvaltningsrätten som laglighetsprövning och kommunen har beretts
tillfälle att yttra sig. Beslutet som fattades av kommunstyrelsen lyder:
”Initiativet bifalles. Beslutet innebär att Skurups kommun skriftligen
informerar samtliga berörda aktörer, som redovisats på dagens möte, om
kommunens negativa inställning till havsbaserade 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.”
Klaganden anför i huvudsak att beslutet är av den art att det skulle ha fattats
av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap, § 1, kommunallagen.
Kanslienheten har upprättat förslag till yttrande vari det föreslås att
överklagandet avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Yttrande.
Malmö_FR_4656-22_Aktbil_7.
Malmö_FR_4656-22_Ej_slutligt_beslut_2022-04-27.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Jimmy Nilsson (-) och Kent
Olsson (SkuP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med viss redaktionell
ändring.
Solbritt Lundgren (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag och att
kommunstyrelsen ska bifalla överklagandet.
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Babak Rahimi (V) yrkar att yttrandet ska kompletteras med informationen
att det föreligger en motion i ärendet som ska behandlas av
kommunfullmäktige.
Johan Bolinder (M) och Ingvar Wennersten (SD) yrkar avslag på Babak
Rahimis (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden gällande bifall eller
avslag på upprättat förslag till yttrande och finner att kommunstyrelsen
bifaller yttrandet.
Härefter ställer ordföranden proposition på Babak Rahimis (V) tillägg till
yttrandet och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Stöd till Leaderprojekt - Svaneholms slott som
destination för alla

Ärendenummer KS 2022.573

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om stöd till Leaderprojektet
”Svaneholms slott som destination för alla”.
Skurups kommun medfinansierar totalt 400 tkr, varav 250 tkr tas från medel
förkommunstyrelsens disposition år 2022. Härtill tas 50 tkr från redan
befintligt anslag för Jaktstigen för respektive år, dvs 50 tkr år 2022, 50 tkr år
2023 och 50 tkr år 2024.
Sammanfattning av ärendet
Svaneholms Slott andelsförening har kontaktat Skurups kommun angående
en ansökan om ett Leaderprojekt där de önskar ansöka om 800 tkr från
Leader och 400 tkr från Skurups kommun. Totalt budget uppgår därmed till
1200 tkr.
Projektet syftar till att stärka Svaneholmsområdet som destination genom att
uppföra en servicebyggnad med toalett, toalett för personer med
funktionsvariation samt andra servicefunktioner som till exempel möjlighet
att tappa upp vatten mm. Inom projektet vill de också åtgärda och renovera
delar av Jaktstigen genom att renovera övergångar och byta ut spänger.
Projektet pågår under åren 2022-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11.
Ansökan om projekt ”Svaneholms Slott – En destination för alla” daterad
2022-04-11.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 77:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Företrädare för projektet bjuds in till kommunstyrelsen för att informera.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M), Lars Nyström (SD), Babak Rahimi (V), Johan Bolinder
(M), Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) yrkar bifall samt att
förtydligande görs beträffande kommunens medfinansiering.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Sahand Kousha, näringslivsansvarig.
Svaneholms Slotts andelsförening.
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Gång- och cykelväg mellan Sandåkra och
Johannamuseet

Ärendenummer KS 2022.526

Kommunstyrelsens beslut
Serviceförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en grovprojektering till en
beräknad kostnad av 25-50 tkr som finansieras inom befintlig budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Johannamuseet är ett besöksmål för såväl Skurupsbor som turister i alla
åldrar men är i princip enbart tillgänglig med bil. Busslinje 307 stannar ej
vid Johannamuseet längre. Avståndet från centrala Skurup, cirka 3 km, är
lämpligt för såväl gång som cykel men kan ej göras på ett trafiksäkert sätt
på väg 784. Cykel eller gång längs med väg 784 bedöms som olämpligt.
Vägen är strax under 6 meter bred och saknar väggren och högsta tillåtna
hastighet är 70 km/h. En gång- och cykelväg skulle öka trafiksäkerheten.
Kostnaden är mycket svår att uppskatta då det finns ett flertal
osäkerhetsfaktorer som prisbilden på entreprenader p.g.a. världsläget,
kostnaden för en bro över Skivarpsån samt Trafikverkets krav på
utredningar och eventuella åtgärder eftersom GC-vägen byggs utmed statlig
väg. Bedömningen är att kostnaden hamnar i spannet 2,0-2,5 mkr, dock med
en stor osäkerhet.
Cirka 200 meter av sträckan samt bron omfattas av strandskydd, vilket
därmed kräver särskild uppmärksamhet och medför osäkerhet kring
beviljande av erforderliga tillstånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 61:
Serviceförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en grovprojektering till en
beräknad kostnad av 25-50 tkr som finansieras inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Magnus Alm (S), Lars Nyström (SD), Solbritt
Lundgren (C), Jimmy Nilsson (-), Lena Axelsson (S) och Nicklas Olsson
(M) yrkar bifall till beredningsutskottets förslag.
Nicklas Olsson (M) gör medskicket att den fortsatta sträckningen till
Slimminge tas i beaktning.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Planbesked för fastigheeten Saritslöv 1:1

Ärendenummer KS 2022.468

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för del av fastigheten
Saritslöv 1:1.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Saritslöv 1:1 är lokaliserad i Skurups tätorts södra delar och
ansluter till befintliga bostadsområden. Aktuell del av fastigheten är cirka
3.1 hektar stor och är belägen i jordbrukslandskapet, i gränsen mellan
tätorten och odlingslandskapet söderut.
Fastigheten är privatägd och det är Platsoptimera Fastigheter som lämnat in
ansökan om planbesked för aktuell del av fastigheten. Ansökan innehåller
en byggaktörplan och ett genomarbetat exploateringsförslag. Området
föreslås bebyggas med 76 bostäder i en variation av parhus och friliggande
villor/kedjehus. Exploatörens syfte är att skapa ett attraktivt, barnvänligt och
modernt bostadsområde med varierad typologi i en tät och effektiv
rutnätsstruktur, som ansluter till befintliga bostadsområden med en bilgata
till Skånegatan och en gång- och cykelväg till Norrlandsgatan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28
Karta, skala 1:10000
Karta, skala 1:2500
Ansökan om planbesked för del av fastigheten Saritslöv 1:1 inkl.
exploateringsförslag
Byggaktörplan
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 73:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Marcus Willman
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Tillköp kollektivtrafik 2023

Ärendenummer KS 2022.372

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa till kollektivtrafik för 2023 i oförändrad
omfattning jämfört med 2022 för linjerna 302, 305, 306 och 309 samt köper
till Badbuss även för 2022. Finansiering sker ur befintlig budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen beslutar årligen om s.k. tillköp av kollektivtrafik som
komplement och utökning av den trafik som Skånetrafiken ansvarar för.
Besked om önskat tillköp inför 2023 måste lämnas i maj 2022. Efter
önskemål om tillköp är inlämnat, kostnadsberäknas detta och avtal skickas
ut innan sommaren. Trafikstart är 11 december 2022.
Förvaltningen bedömer att resandet de senaste två åren varit starkt
pandemipåverkat. Nu råder en tid med kraftigt ökade bränslepriser vilket
kan öka intresset för kollektivtrafik. Utifrån dessa två perspektiv bedömer
förvaltningen att det befintliga utbudet skall finnas kvar. Den uppskattade
kostnaden bedöms rymmas inom budget
Konsekvensanalys/Överväganden

Tillköpen består av s.k. anropsstyrda avgångar fördelat på fyra linjer (302,
305, 306 och 309) vilket innebär att dessa måste förbeställas minst två
timmar innan resa.
302 Skivarp-V Nöbbelöv-Katslösa-Varmlösa- Rydsgårds station.
305 Skurup-Skivarp-Abbekås (kvällstid)
306 Skurup-Slimminge-Svaneholm
309 Skurup-Janstorp-Stenberget(-Veberöd) Skånetrafiken betalar denna
sträcka med 90 %.
En s.k. Badbuss kördes sommaren 2021 vilket innebär att linje 305 mellan
14 juni – 13 augusti fick en ändrad sträckning på fyra avgångar per dag.
Istället för att köra Skivarp-Abbekås via väg 734, kördes den SkivarpMossbystrand-Mossbylund-Abbekås GK-Abbekås-Skivarp (via väg 734).
Syftet var att öka möjligheterna att åka kollektivt från Skurup och Skivarp
till stranden. Detta gjordes på försök ett år (2021) till en kostnad av 42 000
kr. Försöket kunde tyvärr inte utvärderas genom resandestatistik eftersom
Arbetsmiljöverket p.g.a. pandemin förbjöd bussbolagen att ha framdörrarna
öppna. Följden blev att inga biljetter kunde registreras via den läsare som
sitter vid framdörrarna och därmed finns ingen statistik. Detta förbud är nu
upphävt och vid ett beslut om Badbuss 2022 kan resandeantalet utvärderas
under förutsättning att pandemin inte återkommer och Arbetsmiljöverket då
agerar.
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Under pandemiåret 2020 föll resandet med kollektivtrafik kraftigt vilket
även noteras på tillköpslinjerna. En viss återhämtning har kunnat noteras på
linjer 306 och 309 medan 305 fortfarande ligger på en väsentligen lägre nivå
än tidigare. Det bedöms inte försvarbart att i dagsläget göra neddragningar
då pandemin har påverkat trafiken under de två senaste åren. Stigande
bränslepriser kan också bidra till att fler väljer kollektivtrafik framför egen
bil och av dessa anledningar föreslås oförändrat tillköpsutbud 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2022.372, daterad 2022-03-07
Tillköpsbrev 2023 Skurup
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 62:
Kommunstyrelsen beslutar att köpa till kollektivtrafik för 2023 i oförändrad
omfattning jämfört med 2022 för linjerna 302, 305, 306 och 309 samt köper
till Badbuss även för 2022. Finansiering sker ur befintlig budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, tf förvaltningschef
Corfitz Nelsson, strateg
Serviceförvaltningen
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Tillköp av busslinje (Trelleborg)-Anderslöv-Skurup

Ärendenummer KS 2022.464

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skurups kommun inte medfinansierar
förlängning av linje 183.
Sammanfattning av ärendet
Trelleborgs kommun har efterfrågat en förlängning av linje 183 (TrelleborgAnderslöv) till Skurup (Trelleborg-Anderslöv-Skurup). Skånetrafiken och
Bergkvarabuss, som utför trafiken på uppdrag av Skånetrafiken, är inte
positiva till en förlängning av linje 183. Bägge parterna (Skånetrafiken och
Bergkvarabuss) anser att resandeunderlaget på sträckan Anderslöv-Skurup
är för lågt för att driva linjetrafik.
Skånetrafiken föreslår att förlängningen (Anderslöv-Skurup) bekostas
genom ett tillköp av Trelleborgs kommun samt att förlängningen går med ett
nytt linjenummer 185. Linje 185 kommer matcha antal turer på linje 183.
Det innebär 17 dubbelturer på vardagar, 8 dubbelturer på lördagar samt 8
dubbelturer på söndagar.
Nettokostnad för linjen uppskattas till cirka 2,6 Mkr. Skurups kommun har
en total budget för tillköp kollektivtrafik trafikåret 2023 på 1,225 Mkr.
Övriga tillköp beräknas kosta runt 650 tkr vilket innebär att det finns ett
ekonomiskt utrymme för tillköp på 575 tkr, högre tillköp innebär att medel
som ej finns i budget måste skjutas till. Det finns en osäkerhet för såväl
intäkter för den nya busslinjen som kostnader för Skurups kommun övriga
tillköp.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 202-05-03 § 63:
Kommunstyrelsen beslutar att Skurups kommun inte medfinansierar
förlängning av linje 183.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning
2021 för individ- och omsorgsförvaltningen

Ärendenummer KS 2021.1680

Kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef/verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen och
medicinskt ansvarig sjuksköterska har upprättat en
patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning för verksamhetsåret
2021, där det redogörs för kvalitetsarbetet inom Individ- och
omsorgsförvaltningen.
Rapporten redovisar arbetet med internkontroll och tillsyn, extern
uppföljning, resultat från nationella kvalitetsregister,
verksamhetsuppföljningar med mera.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2021.1680
Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2021 för Individ KS
2021.1680
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 74:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Socialnämndsutskottet (2022-03-09 SNU §11): att socialnämndsutskottet
föreslår kommunstyrelsen att ta del av patientsäkerhetsberättelsen och
kvalitetsredovisningen och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, Förvaltningschef/Verksamhetschef
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Svar på initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att säga upp
avtal med parkeringsbolaget

Ärendenummer KS 2022.224

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (-) föreslår i skrivelse att Skurups kommun säger upp avtalet
med det parkeringsbolag som råder i Skurup.
Parkeringsövervakningen är i dagsläget självfinansierad med ett visst
överskott. 485 respektive 594 parkeringsanmärkningar har utfärdats i
Skurups kommun 2020 respektive 2021. Avtalet löper till och med 2022-1231 och förlängs med 12 månader om uppsägning ej görs. Sägs avtalet upp
innan 2022-12-31 måste Skurups kommun ersätta parkeringsbolaget för
resterande månader av 2022 á 10 167 kr/månad, d.v.s. 70-75.000 kr
beroende på vilken vecka i maj uppsägningen görs.
Det bolag som utför parkeringsövervakningen följer de parkeringsbestämmelser som finns i Trafikförordningen samt de särskilda trafikregler
som meddelats av Skurups kommun avseende stannade och parkering. De
som erhåller en parkeringsanmärkning har alltid möjlighet att bestrida
densamma vilket framgår av parkeringsanmärkningen. Polisen har undanröjt
3 parkeringsanmärkningar vart av åren 2020 och 2021, d.v.s. totalt 6 av har
bedömts vara felaktigt utfärdade. Under samma period utfärdades totalt
1079 parkeringsanmärkningar.
Samråd enligt lag har hållits med Polismyndigheten som svarar att de inte
har nåtts av några klagomål på parkeringsövervakningen i Skurups kommun
och att man anser att Skurups kommun behöver hjälp av parkeringsbolag i
större utsträckning än vad som sker idag.
Vissa förekommande överträdelser av parkeringsbestämmelserna har utöver
negativ inverkan på trafiksäkerheten, även en direkt påverkan på
kommunens driftskostnader. Detta gäller parkering i terräng som medför
sönderkörda gräsytor m.m. samt parkering på GC-vägar som inte är
dimensionerade för motorfordonstrafik.
Beslutsunderlag
Initiativ, daterad 2022-02-16
Tjänsteskrivelse
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 75:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
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Kommunstyrelsen (2022-02-16 KS §68): Ärendet remitteras
till beredningsutskottet för att ta fram en nettokalkyl av vilken det framgår
vad tjänsten kostar respektive vilka intäkter tjänsten genererar samt få
en statusuppdatering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M), Babak Rahimi (V), Lars Nyström (SD), Nicklas Olsson
(M) och Solbritt Lundgren (C) yrkar avslag på initiativärendet.
Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm (S) och Yvonne Nilsson (S) yrkar bifall till
initiativärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på initiativärendet och
finner att kommunstyrelsen avslår initiativärendet.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
Corfitz Nelsson, strateg
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Skyddsjägare för perioden 2022-06-01-2027-05-30

Ärendenummer KS 2022.534

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Joakim Johansson och Kristoffer Nilsson till
skyddsjägare under perioden 2022-06-01 t.o.m. 2027-05-30.
Sammanfattning av ärendet
Myndighetsenheten har fått i uppdrag att nominera skyddsjägare. Uppdraget
som skyddsjägare gäller under perioden 1 juni 2022 – 30 maj 2027.
Joakim Johansson har varit skyddsjägare sedan 2012, han nomineras till
fortsatt uppdrag. Han har tillgång till jakthund.
Vidare nomineras Kristoffer Nilsson som arbetar i
kommunen. Handläggaren har varit i kontakt med Kristoffer Nilsson. Han
anser att han har god insikt i uppdraget. Han är intresserad av djur- och
naturvård och han jagar på fritiden. Han håller sig uppdaterad på
jaktlagstiftning, djurskyddsregler och andra regelverk gällande avlivning.
Han är en van skytt och har tillgång till behövliga vapen. Handläggaren
påtalade att uppdraget innebär samtal och diskussioner med
kommuninvånare. Han anser sig vara en god lyssnare och kan förklara i
vilka sammanhang man kan utföra skyddsjakt.
Det förväntas som mest förlöpa någon timme mellan meddelande om behov
av skyddsjakt tills att jägaren är på plats. Gäller det svårt skadat djur är detta
av stort värde för att minska lidandet för djuret. Därför är det en stor fördel
om man som skyddsjägare bor och arbetar inom kommunen. Man har god
lokalkännedom, jagar möjligen i närområdet och kan då också upptäcka
eventuella sjukdomar hos vilt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04.
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 76:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Myndighetsenheten för miljö och byggnad.
Skyddsjägarna.
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Visselblåsarfunktion

Ärendenummer KS 2022.593
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till intern utredningsgrupp i
visselblåsarärenden:
Kanslichef Christian Björkqvist (ersättare, upphandlare Thomas Bruno)
Personalchef Dao Davidsson (ersättare, personalspecialist Uffe Anselin)
Härtill kan adjungering ske av personal från säkerhetsenhet och
ekonomienhet.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har antagit regeringens förslag om en ny visselblåsarlag och den
17 december 2021 träder den nya lagen i kraft. Från och med 17 juli 2022
ska rapporteringskanalerna finnas på plats i offentlig verksamhet.
Visselblåsarfunktionen är avsedd att vara en kanal för anmälan av
allvarligare missförhållanden och oegentligheter inom Skurups kommun. De
allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv,
olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel
på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som
gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i
tjänsten. Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en
ledande ställning eller en nyckelposition inom Skurups kommun.
Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis
ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig
för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer.
Vid ärenden av denna typ uppmanas det istället till kontakta närmaste chef
eller chefens chef alternativt personalenheten eller facklig företrädare.
Funktionen är heller inte avsedd för generella klagomål eller synpunkter på
den kommunala verksamheten.
Visselblåsarfunktionen ska vara tillgängligt så att personer som är
arbetstagare, före detta arbetstagare, praktikanter, volontärer m fl som är
verksamma eller har varit verksamma hos kommunen ska kunna göra en
anmälan. Funktionen är inte avsedd för allmänheten i övrigt. Anmälan ska
kunna ske muntligt, via mail eller personligt möte. Visselblåsaren ska alltid
ha möjlighet att vara anonym.
För att kunna hantera lagstiftningens krav på visselblåsarfunktion,
anonymiserat förande osv pågår en upphandling av system för detta. Genom
systemet kommer extern part att göra en första bedömning av huruvida
anmälan omfattas av direktivet eller inte. De anmälningar som uppfyller
kraven lämnas till kommunens interna utredningsfunktion för vidare
hantering och avgörande.
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Beträffande utredningsfunktionen ställs det krav på att verksamheten ska
utse oberoende och självständiga personer som ska utgöra den interna
mottagnings- och utredningsfunktionen. Dessa ska ha mandat att agera inom
ramen för sitt uppdrag med visselblåsarfunktionen. Det bedöms därför som
lämpligt att dessa utses direkt av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-04-14
Tidigare behandling
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 78:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott

Ärendenummer KS 2022.28

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sammanställning anmälan av protokoll från bolagen till kommunstyrelsen
2022-05-17.
Sammanställning anmälan av protokoll till kommunstyrelsen 2022-05-17.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälningsärenden

Ärendenummer KS 2022.26
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Kanslienheten ser över möjligheten att i sammanställningen närmare
precisera vad avtalen avser.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal, domar m m till kommunstyrelsen från
förvaltningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningsärendena ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut

Ärendenummer KS 2022.27

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisningar av fattade delegationsbeslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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