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Mötets ärendenummer

KS 2022.292

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2022-06-20, kl. 17.00–21.50

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (-), vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S), justerare
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (-)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margareta Anderberg (S)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)
Anders Bengtsson (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M), §§ 210-219
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M), §§ 210-219
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Göran Lindahl (-)
Magnus Book (SD), justerare
Monica Larsson (-)
Håkan Hansson (M), §§ 220-232
Tommy Elofsson (M)
Marie Louise Fridolf (M), §§ 220-232
Pär Moberg (V)
Richard Bergendahl (-)
Inger Ekelund (L)
Ingrid Book (SD)
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Christer Nilsson (-)
Barbara Demorit (SD)
Närvarande ersättare

Ingemar Johansson (C)
Anders Kristiansen (SkuP)
Yvonne K Nilsson (S)
Bengt Nilsson (S)
Birthe Thomsen (S)

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 210–232

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Val av justerare

5

KF § 211

Godkännande av föredragningslista
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KF § 212

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen

7

KF § 213

Ärendeinformation från revisorerna

8

KF § 214

Förslag till politisk organisation, mandatperioden 2023-2026

9

KF § 215

Arvodesreglemente, revidering

16

KF § 216

Integrering av strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor i lokalförsörjningsplanen

18

KF § 217

Krisplan för skol- och utbildningsförvaltningen Skurups kommun

21

KF § 218

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att införa språkkrav i svenska för
anställning inom omsorgen

23

KF § 219

Svar på motion från Lars Nyström (SD) informationsinsats till elever i Skurups
kommun om kommunismens brott mot mänskligheten
26

KF § 220

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

29

KF § 221

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till socialnämndsutskottet
ordförande med anledning av kommande flyktingar och skyddsbehövande som
behöver arbete
30

KF § 222

Svar på interpellation från Kristina Andersson (M) till Kommunstyrelsens
ordförande om information om kompletteringsbudgeten

31

KF § 223

Svar på interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om öppenhet och transparens

32

KF § 224

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till personalutskottet ordförande
med anledning av förekomsten av otrygga anställningar i kommunen
33

KF § 225

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till myndighetsnämnden för miljöoch byggnad ordförande gällande upplag av jordmassor i Rydsgård
34

KF § 226

Svar på interpellation från Åsa Ekblad (M) till socialnämndsutskottets ordförande
om trippla stolar
35

KF § 227

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande det så kallade nya styrets ordförandeposter
36

KF § 228

Interpellation från Åsa Ekblad (M) till Kommunstyrelsens ordförande om
utebliven konsekvens för Socialdemokrat som kränkt tjänstepersoner sexistiskt
och nedvärderande
37
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kommunfullmäktige

38

KF § 230

Val av ledamot i Skurupshem AB efter Sven Åke Strandberg (KV)
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Alm (S) och Magnus Book (SD) utses till att justera protokollet.
Nicklas Olsson (M) utses till ersättare.
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
- Punkt 16 dras ur då denna förekommer dubbelt.
- Punkt 19 ändras till att avse Svar på interpellation.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) föreslår att följande ändringar görs i
dagordningen:
- Punkt 16 dras ur då denna förekommer dubbelt.
- Punkt 19 ändras till att avse Svar på interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ändringar i dagordningen 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
- Dialogmöte med länsstyrelsen om ändrat omvärldsläge och civilt försvar.
- Länsstyrelsen har utsett Monica Svensson till årets eldsjäl.
- Deltagande i Byalagsråd 31 maj.
- Ägarsamråd med Sysav Industri.
- Ägarsamråd med kommunens bolag har genomförts.
- Årsstämmor med kommunens bolag har genomförts.
- Bolagsdag hålls den 23 november.
- MLR-möte om bland annat civilt försvar.
- Näringslivsranking; Skurup fyra i Skåne.
- Konferensen Smart Little Village hålls den 24 november.
- Kommunpolisen lämnat rapport om barn- och ungas uppväxtvillkor.
Skol- och utbildningsberedningen
- Behandlat motion.
Samhällsbyggnadsberedningen
Har ej haft möte sedan sist då översiktsplanen skickades vidare.
Kommunutvecklingsberedningen
Har ej haft möte.
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Ärendeinformation från revisorerna

Ärendenummer KS 2022.157

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om följande:
- Granskningsrapport avseende IT-säkerhet, informationssäkerhet i
praktiken.
- Svar på granskning avseende ägarstyrning och kommunstyrelsens
uppsiktsplikt.
- Genomfört verksamhetsbesök på Flintebro.
- Överlämnat budgetförslag till kommunfullmäktiges presidieberedning.
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Förslag till politisk organisation, mandatperioden 20232026

Ärendenummer KS 2020.1442

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta politisk organisation för
mandatperioden 2023-2026 i enlighet med kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag 2022-03-24, innebärande följande:
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
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mandat krävs för att erhålla uppdrag som oppositionsråd). Det
oppositionsråd med flest mandat bakom sig ska även vara
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande/kommunalråd.
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

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

•
•
•
•

11 (41)

Mötesdatum

2022-06-20

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).
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).

Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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
Vänsterpartiets alternativförslag
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 125:
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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.
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
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.
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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.

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
•
•

Sida

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
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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
•
•

•
•
•
•

Sida

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).
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
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar avslag på organisationsförslaget.
Anders Bengtsson (L), Lars Nyström (SD), Magnus Alm (S), Jörgen Sjöslätt
(C) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativförslag,
innebärande en nämndsorganisation. Som separat förslag yrkas att ett
föreningsråd inrättas.
Lars Nyström (SD) och Kent Olsson (SkuP) yrkar avslag på Babak Rahimis
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag, Sven Åke Strandbergs (KV) avslagsyrkande samt Babak Rahimis
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(V) alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunfullmäktiges presidieberednings förslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på Babak Rahimis (V) yrkande
angående föreningsråd och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Arvodesreglemente, revidering

Ärendenummer KS 2018.1409

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
Arvodesreglemente att gälla från och med 2023-01-01.
Reservation
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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
Förslag till Arvodesreglemente
Vänsterpartiets alternativförslag.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-06-20, § 145:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
Arvodesreglemente att gälla från och med 2023-01-01.
Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-06-08, § 34:
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen beslutar att eventuella övriga ändrings- och tilläggs
yrkanden behandlas i kommunfullmäktige.
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
Arvodesreglemente att gälla från och med 2023-01-01.
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Beredningsutskottet 2022-05-03 § 68:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-24, § 13
Kommunfullmäktige presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente att gälla från och
med 2023-01-01.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV), Johan Bolinder (M), Kent Olsson (SkuP),
Anders Bengtsson (L), Magnus Alm (S) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall
till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag.
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativförslag,
innebärande att arvodena ska baseras på ett prisbasbelopp.
Kent Olsson (SkuP) yrkar avslag på Babak Rahimis (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och Babak Ramis (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller presidieberedningens förslag.
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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 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.
Motion daterad 2019-08-13.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 127:
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.
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.
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Föreslå kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pär Moberg (V) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
Marcus Willman, tf förvaltningschef
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Krisplan för skol- och utbildningsförvaltningen
Skurups kommun

Ärendenummer KS 2022.164

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 129:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Föreslår kommunfullmäktige att anta Krisplan för skol- och
utbildningsförvaltningen Skurups Kommun.
Beredningsutskottet 2022-05-03 § 71:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering.
Skol- och utbildningsberedningen (2022-02-09 SUB §5):
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Föreslå Kommunfullmäktige att anta Krisplan för skol- och
utbildningsförvaltningen Skurups Kommun med tillägget att det språkliga
ska ses över.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Ingela Mårtensson, chef centrala elevhälsan
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att införa
språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

Ärendenummer KS 2020.845

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett
obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens
rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen.
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.
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
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 123:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionen anses besvarad.
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), Johan Bolinder (M), Jörgen Lidfeldt (-), Loubna
Stensåker Göransson (M), Kent Olsson (SkuP), Sven Åke Strandberg (KV)
och Magnus Book (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen bifalles).
Pär Moberg (V) och Anders Bengtsson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag (motionen anses besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen bifalles) och alternativförslag (motionen anses besvarad) och
finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till motionen
Nej-röst för att anse motionen besvarad
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
30 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla motionen.
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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 Lars Nyström (SD)
informationsinsats till elever i Skurups kommun om
kommunismens brott mot mänskligheten

Ärendenummer KS 2021.1208

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisningen till
tjänsteskrivelsen.
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
(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
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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
Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 128:
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.
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:
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Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisningen till
tjänsteskrivelsen.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Solbritt Lundgren (C), Loubna Stensåker Göransson
(M), Anders Bengtsson (L), Magnus Book (SD), Lena Axelsson (S) och
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till skol- och
utbildningsberedningens huvudförslag (motionen anses besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens huvudförslag (motionen
anses besvarad) och alternativförslag (motionen avslås) och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för att avslå motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
40 ja-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att anse motionen
besvarad.
Beslutet skickas till
Lars Nyström (SD)
Lena Planken, förvaltningschef
Skol- och utbildningsförvaltningen
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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
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna 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
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till socialnämndsutskottet
ordförande med anledning av kommande flyktingar och skyddsbehövande
som behöver arbete.
Föreligger svar från socialnämndsutskottet ordförande Jessica Möller (S).
Beslutsunderlag
Interpellation från Babak Rahimi (V) till socialnämnds utskottet ordförande
om anledning av kommande flyktingar och skyddsbehövande som behöver
arbete KS 2022.492
Svar på interpellation
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 24:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-06-20

Svar på interpellation från Kristina Andersson (M) till
Kommunstyrelsens ordförande om information om
kompletteringsbudgeten

Ärendenummer KS 2022.815

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Kristina Andersson (M) till Kommunstyrelsens
ordförande om information om kompletteringsbudgeten.
Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S).
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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2022-06-20

Svar på interpellation från Loubna StensåkerGöransson (M) till kommunstyrelsens ordförande om
öppenhet och transparens

Ärendenummer KS 2022.816

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Loubna Stensåker-Göransson (M) till kommunstyrelsens
ordförande om öppenhet och transparens.
Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S).
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till
personalutskottet ordförande med anledning av
förekomsten av otrygga anställningar i kommunen

Ärendenummer KS 2022.493

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Babak Rahimi (V) till personalutskottet ordförande med
anledning av förekomsten av otrygga anställningar i kommunen.
Föreligger svar från personalutskottets ordförande Magnus Alm (S).
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
myndighetsnämnden för miljö-och byggnad
ordförande gällande upplag av jordmassor i Rydsgård

Ärendenummer KS 2022.747

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till myndighetsnämnden för miljöoch byggnad ordförande gällande upplag av jordmassor i Rydsgård.
Föreligger svar från myndighetsnämnden för miljö och byggnads
ordförande Jörgen Lidfeldt (-).
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar
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 interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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2022-06-20

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

Ärendenummer KS 2022.451

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från interpellation från Åsa Ekblad (M) till
socialnämndsutskottets ordförande om trippla stolar.
Föreligger svar från socialnämndsutskottets ordförande Jessica Möller (S).
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellation och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 227

36 (41)

Mötesdatum

2022-06-20

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande det så kallade
nya styrets ordförandeposter
Ärendenummer KS 2022.608

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande det så kallade nya styrets ordförandeposter.
Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S).
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande det så kallade nya styrets ordförandeposter KS 2022.608
Svar på interpellation
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
Lars Nyström (SD) yrkar att interpellationen bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen ska bordläggas och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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2022-06-20

Interpellation från Åsa Ekblad (M) till
Kommunstyrelsens ordförande om utebliven
konsekvens för Socialdemokrat som kränkt
tjänstepersoner sexistiskt och nedvärderande

Ärendenummer KS 2022.814

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Åsa Ekblad (M) till Kommunstyrelsens ordförande om
utebliven konsekvens för Socialdemokrat som kränkt tjänstepersoner
sexistiskt och nedvärderande.
Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens ordförande om
utebliven konsekvens för Socialdemokrat som kränkt tjänstepersoner
sexistiskt och nedvärderande 2022.814
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-06-08, § 35:
Presidiets förlag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-06-20

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

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Maria Wharton Stjärnskog (S) beviljas entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Protokollet inges till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Wharton Stjärnskog (S) anhåller i skrivelse om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om entledigande ska beviljas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Mötesdatum

2022-06-20

Val av ledamot i Skurupshem AB efter Sven Åke
Strandberg (KV)

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Alm (S) utses till ny styrelseledamot i Skurupshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ledamot i Skurupshem AB efter Sven
Åke Strandberg (KV).
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att Magnus Alm (S) utses till ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Magnus Alm (S) ska utses till ny
ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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2022-06-20

Anmälan av remitterade motioner, e-förslag och
interpellationer

Ärendenummer KS 2022.150

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande remitteringar:
Motion från Loubna Stensåker-Göransson (M) om att främja demokratin
remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
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 vaccination mot
TBE remitteras till individ- och omsorgsberedningen
Motion från Lars Nyström (SD) om minnesmärke för veteraner i Skurups
kommun remitteras till kommunutvecklingsberedningen
Motion från Nicklas Olsson (M) om att minska beståndet av råkor remitteras
till kommunstyrelsen
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-06-08, § 31:
Ordförande beslutar efter samråd med presidiet om följande remitteringar:
Motion från Loubna Stensåker-Göransson (M) om att främja demokratin
remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
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 vaccination mot
TBE remitteras till individ- och omsorgsberedningen
Motion från Lars Nyström (SD) om minnesmärke för veteraner i Skurups
kommun remitteras till kommunutvecklingsberedningen
Motion från Nicklas Olsson (M) om att minska beståndet av råkor remitteras
till kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan läggas till handlingarna
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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2022-06-20

Nya motioner, interpellationer och frågor

Ärendenummer KS 2022.150

Kommunfullmäktiges beslut
Frågor och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
avtal om anläggningsarrende och om kommunen låtit fler företag lämna
anbud på marken för att säkerställa att kommunen får bästa möjliga
ersättning.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S) svarar på frågan samt
meddelar att avtal har träffats i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Lars Nyström (SD) ställer fråga till skol- och utbildningsutskottets
ordförande om skolresultat där behöriga till gymnasiet har sjunkit till 82,7
% och om ordföranden är nöjd med detta resultat.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Skol- och utbildningsutskottets ordförande Magnus Alm (S) svarar att han
inte är nöjd med resultatet och att analys pågår med skolledningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om frågor och svar ska läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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