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Mötets ärendenummer
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Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2022-05-30, kl. 15.00–21.00

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (-), vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S), justerare
Kent Johansson (S)
Margareta Anderberg (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP), §§ 180-185
Anders Bengtsson (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Nicklas Olsson (M), §§ 185-209
Åsa Ekblad (M), justerare
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Kristina Andersson (M)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (-)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (-)
Andreas Oskarsson (M), tjg ers §§ 180-184
Tommy Elofsson (M), tjg ers
Roland Persson (C), tjg ers
Anders Kristiansen (SkuP), tjg ers
Yvonne K Nilsson (S), tjg ers
Bengt Nilsson (S), tjg ers
Maria Therese Christensson (V), tjg ers §§ 186-209
Richard Bergendahl (-), tjg ers §§ 186-209
Inger Ekelund (L), tjg ers
Ingrid Book (SD), tjg ers
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Christer Nilsson (-), tjg ers
Roswitha Wennersten (SD), tjg ers
Stig Åhlander (-), tjg ers
Närvarande ersättare

Håkan Hansson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Birthe Thomsen (S)
Linda Wolski (MP)

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 180–209

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KF § 180

Val av justerare

5

KF § 181

Godkännande av föredragningslista

6

KF § 182

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen

7

KF § 183

Redovisning av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och e-förslag 2022 8

KF § 184

Årsredovisning 2021 för Skurups kommun inkl koncern

KF § 185

Framläggande av revisionsberättelse för 2021 samt prövning av ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges beredningar, nämnder och
överförmyndare verksamhetsåret 2021
12

KF § 186

Instruktion till kommunens ägarombud vid årsstämma med Skurups Kommunhus
AB
13

KF § 187

Utökning av borgensram för Skurupshem AB

16

KF § 188

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

20

KF § 189

Svar på motion från Ingrid Book (SD) och Pernilla Lidfeldt (-) om inventering av
återvinningsstationer
22

KF § 190

Vattenförsörjning Skurups kommun

24

KF § 191

Svar på motion från Babak Rahimi (V) om folkomröstning om vinstuttag i
välfärden

27

KF § 192

Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om folkomröstning avseende
uppkoppling till Sydvatten
29

KF § 193

Svar på interpellation från Åsa Ekblad (M) till socialnämndsutskottets ordförande
om trippla stolar
31

KF § 194

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

10

32

KF § 195

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till socialnämndsutskottet
ordförande med anledning av kommande flyktingar och skyddsbehövande som
behöver arbete
33

KF § 196

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till kommunfullmäktiges ordförande
med anledning av hanteringen av politikens kostnader
34

KF § 197

Svar på interpellation från Nicklas Ohlsson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om status på investeringar
35

KF § 198

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande utebliven investeringsbudget
36
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KF § 199

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande sanktionsavgift för uteblivet deltagande i simskola
37

KF § 200

Svar på interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande angående jäv och egennytta

38

KF § 201

Interpellation från Lars Nyström (SD) till myndighetsnämnden för miljö-och
byggnad ordförande gällande upplag av jordmassor i Rydsgård

39

KF § 202

Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande
det så kallade nya styrets ordförandeposter
40

KF § 203

Nominering av ledamot i Sydvästra Skånes vattenråd efter Pontus Axgart (M) 41

KF § 204

Val av ledamot i Stiftelsen Rydsgårdshus efter Pontus Axgart (M)

42

KF § 205

Val av ledamot till lokala BRÅ

43

KF § 206

Avsägelse - Maria Wharton Stjärnskog (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

44

KF § 207

Avsägelse - Sven Åke Strandberg (KV) från uppdraget som ledamot i
Skurupshem AB

45

KF § 208

Anmälan av remitterade motioner, e-förslag och interpellationer

46

KF § 209

Nya motioner, interpellationer och frågor

48
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Conny Axtelius (S) och Åsa Ekblad (M) utses att justera protokollet.
Magnus Book (SD) utses till ersättare.

Sida

5 (48)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 181

Mötesdatum

2022-05-30

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns med följande förändringar:
- Punkt 12 gällande politisk organisation, dras ur.
- Punkt 24 gällande svar på interpellation flyttas till nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att punkt 12 gällande politisk organisation, utgår.
Anders Bengtsson (L) yrkar att punkt 12 kvarstår.
Babak Rahimi (V) yrkar att punkt 24 gällande svar på interpellation, tas upp
vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om punkt 12 ska kvarstå eller dras ur och
finner att kommunfullmäktige beslutar att punkt 12 ska kvarstå.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att punkt 12 ska kvarstå
Nej-röst för att punkt 12 ska dras ur
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad
bilaga, 7 ja-röster och 27 nej-röster medan 6 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att dra ur punkt 12.
Härefter ställer ordföranden proposition på Babak Rahimis (V) yrkande
gällande punkt 24 och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen

Ärendenummer KS 2022.157

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Skurups Sparbanks Mötesplats har nyöppnats.
- KSO deltagit vid invigning av Pridefestivalen.
- Invigning av ambulansstationen.
- Referensgruppsmöte Rydsgårdsskolan.
- Deltagande i Näringslivsråd.
- Byggmax öppnat 29 april
- Näringslivsfest 27 september.
- Ny VD för Sysav är Malin Dalrot.
Kommunutvecklingsberedningen
Kommunutvecklingsberedningen jobbar med arbetsmarknadsstrategi och
kultur- och fritidsplan.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
Barn- och ungdomsfullmäktige hålls den 31 maj.
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Redovisning av ej färdigberedda motioner,
medborgarförslag och e-förslag 2022

Ärendenummer KS 2022.477

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Anders Kristiansens (SkuP) motion om Rysslands oprovocerade angrepp på
Ukraina med en flyktingkris som resultat, återkallas.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning gäller den tidigare § 13 om
medborgarförslag under en övergångsperiod. I enlighet med den överlämnas
redovisning över medborgarförslag vars beredning ännu ej är färdig.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 och § 33
överlämnas redovisning över motioner och e-förslag vars beredning ännu ej
är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registreringsdatum – datum då motionen inkommit till kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet registrerat och ska överlämnas till
kommunfullmäktige för remittering.
Till möte – XX anger att ärendet är anmält på dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2022.477
Alla-Redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag per 202204-01
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 17:
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Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (SkuP) meddelar att han önskar dra tillbaka sin motion
om Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina
med en flyktingkris som resultat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Anders Kristiansens (SkuP) motion
ska återkallas och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Årsredovisning 2021 för Skurups kommun inkl
koncern

Ärendenummer KS 2022.307

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Skurups kommun
inklusive koncernen.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) framför som protokollsanteckning att han är oroad över
att siffermaterial presenteras på sittande möte. Detta borde ha skickats ut i
förväg.
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.
Årsredovisningar, revisionsberättelser, granskningsrapporter för kommunala
bolag.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 149:
Ärendet återremitteras för komplettering med årsredovisning och
revisionsberättelse för Skurupshem AB.
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 118:
Efter komplettering överlämnas ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 79:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Skurups kommun
inklusive koncernen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Jörgen Sjöslätt (C), Anders Bengtsson (L), Babak
Rahimi (V), Göran Pettersson (MP), Lars Nyström (SD), Lena Axelsson
(S), Anders Kristiansen (SkuP), Ingvar Wennersten (SD) och Åsa Ekblad
(M) yrkar att årsredovisningen för Skurups kommun inklusive koncernen,
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.

Sida

11 (48)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 185

Sida

12 (48)

Mötesdatum

2022-05-30

Framläggande av revisionsberättelse för 2021 samt
prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktiges beredningar, nämnder och
överförmyndare verksamhetsåret 2021

Ärendenummer KS 2022.563

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till revisionsberättelsen beviljar kommunfullmäktige
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar,
överförmyndaren samt de övriga enskilda förtroendevalda i dessa organ för
verksamhetsåret 2021.
Jäv
Vid behandlingen noterar kommunfullmäktige att de ledamöter och ersättare
som hade förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar
m m under 2021 inte deltar i den del av ärendet som avser respektive
politiskt organ.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger revisionsberättelse för år 2021 med följande bedömning gällande
ansvarsbedömningen:
"Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt övriga ledamöter i dessa.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns".
Revisionens ordförande Karl Kårebrant redovisar revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag gällande ansvarsfrihet
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum
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Instruktion till kommunens ägarombud vid årsstämma
med Skurups Kommunhus AB

Ärendenummer KS 2022.481

Kommunfullmäktiges 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.
Sammanfattning av ärendet
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.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

14 (48)

Mötesdatum

2022-05-30

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.
Skurupshem AB årsredovisning och revisionsberättelse.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-04-06, § 81:
Kommunfullmäktige beslutar:
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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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum
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Utökning av borgensram för Skurupshem AB

Ärendenummer KS 2021.892

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för
Skurupshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 440 mkr. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Borgensramen utökas därmed med 70 mkr, från 370 mkr till 440
mkr för att säkra Skurupshem AB:s finansiering av nyproduktionen
av LSS/Trygghetsboende Bengt 2.
3. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 440 000
000 kronor enligt bilaga 1- Ramar för upplåning för
kommunkoncernen i dess helhet 2022-01-20.
4. Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från
finanspolicyn.
Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från finanspolicyn.
Reservation
Ledamöterna från M, SD och SkuP reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johan Bolinders (M) yrkande.
Jäv
Sven Åke Strandberg (KV) deltar ej i behandlingen av ärendet.
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.
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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.
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.
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2. Borgensramen utökas därmed med 70 mkr, från 370 mkr till 440
mkr för att säkra Skurupshem AB:s finansiering av nyproduktionen
av LSS/Trygghetsboende Bengt 2.
3. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1 440 000
000 kronor enligt bilaga 1- Ramar för upplåning för
kommunkoncernen i dess helhet 2022-01-20.
4. Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från
finanspolicyn.
Borgensavtal kommer inte tecknas vilket är ett avsteg från finanspolicyn
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
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.
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Ärendet ska inför kommunstyrelsens behandling av ärendet kompletteras
med förtydligande vad det återstående finansieringsbehovet är för LSSboendet.
Beredningsutskott 2021-11-17, § 17: Beredningsutskottet beslutar att
återremittera ärendet till Skurupshem AB för förtydligande och
komplettering med uppdaterad investeringsplan, finansieringsplan,
underhållsplan samt en avvägning mellan underhåll och försäljning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Lars Nyström (SD) och
Anders Kristiansen (SkuP) yrkar att borgen ska beviljas med 37 280 500
kronor (övriga att-satser justeras i enlighet med detta belopp).
Babak Rahimi (V), Jörgen Lidfeldt (C), Anders Bengtsson (L), Magnus Alm
(S) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Johan
Bolinders (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Johan Bolinders (M) yrkande
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
23 ja-röster och 16 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
Skurupshem AB.
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Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (-) och Ingrid
Book (SD) om fasta reklampelare vid valkampanjen
2022

Ärendenummer KS 2021.482

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Pernilla Lidfeldt (-) och Ingrid Book (SD) föreslår i en motion:
”Att Skurups kommun sätter upp fasta reklampelare, endast för partier
representerade i kommunfullmäktige inför valet 2022, liknande skyltar som
Ystads kommun använder, detta för att minska problemen med skadegörelse
samt bibehålla ett helhetsutseende i Skurups kommun
Att de placeras väl synliga vid varje in och utfart i våra större tätorter”
I en kommun är det valnämnden som ansvarar för det praktiska arbetet vid
ett val. Nämndens uppdrag är att samordna vallokaler och lokaler för
förtidsröstning, ge information till väljarna, lägga ut valsedlar samt förordna
röstmottagare enligt vallagen (2005:837). Nämndens uppdrag är strukturerat
på detta vis är för att minimera risken för valpåverkan eller valfusk och
därmed säkerställa allmänhetens förtroende för valsystemet.
Valrörelsen är partiernas arena där de kan framföra sina visioner och
affischering på offentlig plats är ett vanligt förekommande inslag i
valrörelser. Det är en effektiv marknadsföringsstrategi för partierna att få
fram ett budskap till allmänheten och är ett viktigt inslag i demokratin.
Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att sätta upp valaffischer på
allmän plats. Respektive parti ansöker om tillstånd för sitt partis
affischering. I det fall kommunfullmäktige bifaller motionen behöver
riktlinjer för affischering tas fram.
Motionärerna föreslår att endast de partier som är representerade i
kommunfullmäktige sedan det förgående valet ska få tillgång till
kommunens gemensamma affischering. Enligt likställighetsprincipen i
kommunallagen 2 kap 3 § ska kommuner och regioner behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommunen
riskerar att uppfattas som partisk när ett begränsat urval av partier
marknadsförs via de fasta reklamplatserna. Övriga partier kommer att
missgynnas om motionen bifalles. Denna konsekvens kan resultera till ett
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minskat förtroende för kommunen och att allmänhetens tilltro till
valsystemet minskas.
Förvaltningen ser fördelarna med fasta reklampelare och enhetliga riktlinjer.
Trots det skulle ett bifall till motionen innebära att kommunen inte
upprätthåller de krav som likställighetsprincipen ställer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-25.
Motion daterad 2021-03-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-03-28, § 113:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 15: Motionen avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingrid Book (SD) och Magnus Book (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
alternativförslag (motionen bifalles).
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (motionen bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet bifogad
bilaga, 22 ja-röster och 9 nej-röster medan 10 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 189

22 (48)

Mötesdatum

2022-05-30

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

Ärendenummer KS 2021.797

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

Ärendenummer KS 2022.675

Kommunfullmäktiges beslut
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
utrustning renoveras eller byts. Nya distributionspumpar, rörgalleri och UVanläggning installeras. El, automation och övervakning byts ut.
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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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vattenförsörjning Skurups kommun.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 121:
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Johan Bolinder (M), Sven Åke Strandberg (KV), Lena
Axelsson (S), Björn Hortevall (M), Ingvar Wennersten (SD), Babak Rahimi
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(V), Jörgen Lidfeldt (-), Anders Bengtsson (L) och Richard Bergendahl (-)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om
folkomröstning om vinstuttag i välfärden

Ärendenummer KS 2022.261

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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.
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.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 122:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Beredningsutskott (2022-05-03 BU §64):
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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
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(motionen bifalles).
Johan Bolinder (M), Jörgen Sjöslätt (C), Loubna Stensåker-Göransson (M),
Anders Bengtsson (L), Magnus Book (SD), Margareta Anderberg (S) och
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och alternativförslag (motionen bifalles) och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för huvudförslag (motionen avslås)
Nej-röst för alternativförslaget (motionen bifalles
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
39 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Motionären.
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Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om
folkomröstning avseende uppkoppling till Sydvatten

Ärendenummer KS 2022.385

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-04-14
Avtal om delägarinträde, KS 2009.10138
Motion
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 124:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

30 (48)

Mötesdatum

2022-05-30

Alternativförslag
Motionen anses besvarad.
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 66:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering. Tjänsteskrivelsen
kompletteras med tidsaspekten.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till motionen.
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås, anses besvarad
eller bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att avslag utgör huvudförslag.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på att anse motionen
besvarad och bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen utser
motionen besvarad till motförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns gällande
motförslag:
Ja-röst för besvarad
Nej-röst för bifall
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 1 nej-röst medan 25 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige utser således besvarad till motförslag.
Följande propositionsordning godkänns i huvudomröstningen:
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för att anse motionen besvarad
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
36 ja-röster och 3 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
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Svar på interpellation från Åsa Ekblad (M) till
socialnämndsutskottets ordförande om trippla stolar

Ärendenummer KS 2022.451

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från interpellation från Åsa Ekblad (M) till
socialnämndsutskottets ordförande om trippla stolar.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-04-25, § 158:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-15, § 6:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) och Loubna Stensåker Göransson (M) yrkar bordläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
ordförande för myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorgen gällande de höga elpriserna som
riskerar att drabba ekonomiskt svaga grupper

Ärendenummer KS 2022.320

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Lars Nyström (SD) till ordförande för
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgen gällande de höga
elpriserna som riskerar att drabba ekonomiskt svaga grupper.
Föreligger svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2022-03-28, § 137:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bordläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
socialnämndsutskottet ordförande med anledning av
kommande flyktingar och skyddsbehövande som
behöver arbete

Ärendenummer KS 2022.492

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger en interpellation från Babak Rahimi (V) till
socialnämndsutskottet ordförande med anledning av kommande flyktingar
och skyddsbehövande som behöver arbete.
Beslutsunderlag
Interpellation från Babak Rahimi (V) till socialnämnds utskottet ordförande
om anledning av kommande flyktingar och skyddsbehövande som behöver
arbete KS 2022.492
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 24:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkar bordläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 196

Sida

34 (48)

Mötesdatum

2022-05-30

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
kommunfullmäktiges ordförande med anledning av
hanteringen av politikens kostnader

Ärendenummer KS 2022.494

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till kommunfullmäktiges ordförande
med anledning av hanteringen av politikens kostnader.
Föreligger svar från kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson
(C).
Beslutsunderlag
Interpellation från Babak Rahimi (V) till kommunfullmäktiges ordförande
med anledning av hanteringen av politikens kostnader KS 2022.494
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 25:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Nicklas Ohlsson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om status på
investeringar

Ärendenummer KS 2022.535

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Nicklas Ohlsson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om status på investeringar.
Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S).
Beslutsunderlag
Interpellation från Nicklas Ohlsson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om status på investeringar KS 2022.535
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 27:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande utebliven
investeringsbudget

Ärendenummer KS 2022.430

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande utebliven investeringsbudget.
Föreligger svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Lena
Axelsson (S).
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande utebliven investeringsbudget KS 2022.430
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 21:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande
sanktionsavgift för uteblivet deltagande i simskola

Ärendenummer KS 2022.431

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande sanktionsavgift för uteblivet deltagande i simskola.
Föreligger svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Lena
Axelsson (S).
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande sanktionsavgift för uteblivet deltagande i simskola KS 2022.431
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 22:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Loubna StensåkerGöransson (M) till kommunutvecklingsberedningens
ordförande angående jäv och egennytta

Ärendenummer KS 2022.536

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande angående jäv och egennytta.
Föreligger svar på interpellationen från kommunutvecklingsberedningens
ordförande Jörgen Sjöslätt (C).
Beslutsunderlag
Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
Kommunutvecklingsberedningens ordförande angående jäv och egennytta
KS 2022.536
Svar på interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 23:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Interpellation från Lars Nyström (SD) till
myndighetsnämnden för miljö-och byggnad
ordförande gällande upplag av jordmassor i Rydsgård

Ärendenummer KS 2022.747

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till myndighetsnämnden för miljöoch byggnad ordförande gällande upplag av jordmassor i Rydsgård.
Beslutsunderlag
Interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-05-18, § 34:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande det så kallade
nya styrets ordförandeposter

Ärendenummer KS 2022.608

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande det så kallade nya styrets ordförandeposter
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande det så kallade nya styrets ordförandeposter KS 2022.608
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-05-18, § 34:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Nominering av ledamot i Sydvästra Skånes vattenråd
efter Pontus Axgart (M)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Håkan Hansson (M) till ledamot
i Sydvästra Skånes vattenråd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar nominering av ledamot i Sydvästra Skånes
vattenråd efter Pontus Axgart (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) nominerar Håkan Hansson (M) till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Håkan Hansson (M) ska nomineras
till ny ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ledamot i Stiftelsen Rydsgårdshus efter Pontus
Axgart (M)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Johan Bolinder (M) utses till ny ledamot i Stiftelsen Rydsgårdshus.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ledamot i Stiftelsen Rydsgårdshus efter
Pontus Axgart (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) yrkar att Johan Bolinder (M) utses till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Johan Bolinder (M) ska utses till ny
ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ledamot till lokala BRÅ

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Monica Andersson (-) utses till ny ledamot i lokala BRÅ.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ledamot i lokala BRÅ efter Stefan
Taiban (SkuP).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Monica Andersson (-) utses till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Monica Andersson (-) ska utses till
ny ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Avsägelse - Maria Wharton Stjärnskog (S) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Anhållan om entledigande avslås då den ej är undertecknad. Maria Wharton
Stjärnskog (S) uppmanas att inkomma med förnyad undertecknad anhållan
om entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anhållan om entledigande från Maria Wharton Stjärnskog
(S) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) yrkar att anhållan avslås då den ej är undertecknad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige avslår då den ej är undertecknad.
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Avsägelse - Sven Åke Strandberg (KV) från uppdraget
som ledamot i Skurupshem AB

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Sven Åke Strandberg (KV) entledigas från uppdraget som ledamot i
Skurupshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anhållan om entledigande från Sven Åke Strandberg
(KV) gällande uppdraget som ledamot i Skurupshem AB.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållan om entledigande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Anmälan av remitterade motioner, e-förslag och
interpellationer

Ärendenummer KS 2022.150

Kommunfullmäktiges beslut
Remittering av motioner läggs till handlingarna.
Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde.
Interpellation från Kristina Andersson (M) får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har efter samråd med presidiet
beslutat om följande remitteringar:
Motion från Lars Nyström (SD) om karenstid vid anställning av tidigare
politiker, remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Motion från Lars Nyström (SD) om vinterjobb för ungdomar, remitteras till
kommunstyrelsen.
Föreligger interpellation från Kristina Andersson (M) till kommunstyrelsens
ordförande om kompletteringsbudgeten.
Föreligger interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om öppenhet och transparens.
Beslutsunderlag
Interpellation från Kristina Andersson (M) till kommunstyrelsens
ordförande om kompletteringsbudgeten.
Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till kommunstyrelsens
ordförande om öppenhet och transparens.
Motion från Lars Nyström (SD) om vinterjobb för ungdomar, remitteras till
kommunstyrelsen.
Motion från Lars Nyström (SD) om karenstid vid anställning av tidigare
politiker, remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om remitteringar av motioner kan läggas
till handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om interpellation från Kristina
Andersson (M) får ställas och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på om interpellation från Loubna StensåkerGöransson (M) får ställas och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Nya motioner, interpellationer och frågor

Ärendenummer KS 2022.150

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna och interpellation anmäls och överlämnas till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Fråga och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motioner för anmälan:
- Motion från Lars Nyström (SD) om minnesmärke över veteraner i Skurups
kommun.
- Motion från Nicklas Olsson (M) om att minska beståndet av råkor.
Fråga från Johan Bolinder (M) gällande när förslag till översiktsplan
kommer att behandlas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar att översiktsplanen är på väg upp för
behandling på nästa beredningsutskott.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyström (SD) om minnesmärke över veteraner i Skurups
kommun.
Motion från Nicklas Olsson (M) om att minska beståndet av råkor.
Motion från Loubna Stensåker-Göransson (M) om att främja demokratin.
Motion från Ingvar Wennersten (SD) avseende att utreda om Skurups
kommun kan subventionera eller eventuellt helt bekosta vaccination mot
TBE för åldersgruppen 0-18 år boende i Skurups kommun.
Interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens ordförande om
utebliven konsekvens för Socialdemokrat som kränkt tjänstepersoner
sexistiskt och nedvärderande.
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