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Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2022-06-21, kl. 08.30–12.45

Beslutande

Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande, § 146 - § 172
Kent Olsson (SkuP), justerare
Solbritt Lundgren (C), § 146 - 171
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (-), 1:e vice ordförande
Jimmy Nilsson (-)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), ordförande
Roland Hansson (S)
Therese Nilsson (L)
Babak Rahimi (V)
Björn Hortevall (M), § 172 - 179
Loubna Stensåker-Göransson (M), § 173 - 179

Närvarande ersättare

Björn Hortevall (M), § 146 - 171
Loubna Stensåker-Göransson (M), § 146 - 172
Jessica Möller (S), § 146 - del av § 171
Tommy Göransson (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Sven Strandberg (KV), § 146 - del av § 171

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör
Birgitta Bergman, ekonomichef, § 162
Sebastian Drott, projektledare, § 148

Justerade paragrafer

§ 147–179

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ärenden vid dagens sammanträde
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Näringslivsprojekt Tillväxt inom MalmöLundRegionen
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Information från kommundirektören
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KS § 150

Återremiss av motion från Babak Rahimi (V) om Effektiviseringar eller
besparingar?

8

KS § 151

Svar på e-förslag om att göra Vaktgatan enkelriktad

10

KS § 152

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att placera utomhusvarning hesa
Fredrik i kommunens större orter

12

Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) avseende inventering av
skyddsrummen med mera i Skurups kommun

14

KS § 154

Svar på ansökan om bidrag till byte av tak på logen - Rydsgårds Scoutkår

16
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om uppförandekod för att förebygga
korruption och svågerpolitik

17
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Vision 2045

19
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Svar på motion från Sven Åke Strandberg (KV) om förbjuden genomfartstrafik 23
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C) Solbritt Lundgren
(C) om att utreda förutsättningarna för havsbaserad vindkraft
25

KS § 159

Svar på motion från Babak Rahimi (V) om att öka mängden träd på kommunal
mark
27

KS § 160

Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om att namnge en gata eller en plats
till Ukrainagatan resp. Ukrainaplatsen
29

KS § 161

Riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol, narkotika, doping tobak och ecigaretter (ANDT)
31
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Prövning av kommunala bolag enligt 6 kap 9 § kommunallagen
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35
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och unga
46
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Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) informerar om att skol- och utbildningsutskottet har fått en
redovisning av de preliminära resultaten efter betygssättningen samt andelen
elever som är behöriga till gymnasiet. Förvaltningen kommer att genomföra
sommarskola för elever som är i behov av detta. Under de senaste 5-6 åren
har trenden varit att andelen behöriga elever till gymnasiet har sjunkit.
Rektorerna analyserar nu anledningen till resultaten. Utskottet ser allvarligt
på frågan och kommer tillsammans med skolledningen arbeta för att
höja andelen behöriga elever.
Jessica Möller (S) informerar om att socialnämndsutskottet har fått en
lägesuppdatering avseende "rätt till heltid". Vidare önskar Förenade Care
öppna det särskilda boendet på Västeräng en månad tidigare. Utskottet har
sagt ja till detta men kommunen avser endast att betala för de platser som
nyttjas och inte för garantiplatserna under tiden fram till ordinarie
öppningsdatum.
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Näringslivsprojekt Tillväxt inom MalmöLundRegionen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sebastian Drott, projektledare, informerar om projektet ökad tillväxt inom
MalmöLundRegionen, MLR. Projektet får stöd av Tillväxtverket från
Europeiska regionala utvecklingsfonden
—Projektet
•
•
•

ska skapa innovativa samarbetsformer inom MLR med syfte att höja
tillväxtpotentialen i näringslivet och därmed öka sysselsättningen.
ska bidra till att stärka MLR-perspektivet i det befintliga arbetet och
hitta sätt att kommunicera regionens styrkor och potential.
är ett samverkansprojekt mellan projektägaren Malmö stad, Lunds
kommun, Skurups kommun och Invest in Skåne. Samtliga tolv
kommuner i MLR är direkt eller indirekt involverade i det operativa
arbetet. Total projektbudget på 13 miljoner kr, varav hälften från
EU.

—Fyra delprojekt som syftar till att främja kommunal service,
företagsetableringar, innovation och utveckling samt bana väg för det
framtida näringslivet.
—Projektperiod: 2021-01-01 - 2023-04-30
Beslutsunderlag
Presentation till kommunstyrelsen 2022-06-21.
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Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Marcus Willman informerar om:
•

Näringsliv
Skurups Handel
Skurups kommun fick den 31 maj information och bekräftelse att
Skurups Handel har svårt att engagera handelsföretag och personer
att driva föreningen, varpå de kommer att upphöra under året.
Näringslivsranking – Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv har genomfört årets enkätundersökning (januarimars 2022) i Skurups kommun där 200 företag kontaktades och 93
valde att svara. Det sammanfattande omdömet för Skurups kommun
har ökat så att vi nu är den fjärde bästa kommunen i Skåne. Den
slutgiltiga rankingen avgörs i höst men detta resultat kan sägas stå
för två tredjedelar av rankingen. Skurups kommun har ökat i de
flesta parametrar och på totalen har vi ökat från höga 3,83 till 3,95
(4,0). Prel. plats 29 (34)
Företagens upplevelser av kommunen
Vid företagsbesök ställer näringslivsansvarig frågan om företagarens
upplevelse av kommunen.

•

Invigning Rydsgårdsskolan genomförs den 7 september kl. 15-19.

•

Invigning Schiffendorf förskola genomförs den 14 september kl. 1719.

•

Leader 2023-2027
Leader Söderslätt har blivit prioriterade och tilldelats 32 miljoner för
perioden 2023-2027.
Jordbruksverket har fördelat budgeten för Leader på 1,675 miljarder
kronor från den strategiska planen till 40 leaderområden runt om i
hela landet. Det innebär att alla leaderområden som ansökt om att få
bildas nu får möjlighet till detta. Beslutet gäller under förutsättning
att Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 20232027 godkänns av EU-kommissionen.
Leader Söderslätt har tilldelats 32 307 119 kronor, i beloppet ingår
medfinansiering i form av övrigt offentligt stöd med 33 procent. De
fördelade beloppen gäller under förutsättning att LAG Leader
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Söderslätt kan visa att de får in medfinansiering under åren 20232027.
•

Återkoppling från MLR-styrelsemöte 2022-06-14
Näringslivsutveckling (”Tillväxt inom MLR”) samt Civilt försvar
och krisberedskap.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, och landshövding deltog,
angående civilt försvar och krisberedskap

•

Ett starkare Sverige – civilt försvar

•

ESS Group har köpt Skönabäck
Utvecklingsarbetet är inlett.
Steg ett för kommunens delaktighet är planprocessen, vilken är
inledd och avses behandlas på kommunstyrelsen 2022-08-30.

•

Skånes Kommuner – vad hände efter omorganisationen?
Skånes Kommuner och förbundsdirektör är inbjuden och kommer
till kommunstyrelsen 2022-08-30

Beslutsunderlag
Kommundirektörens information till kommunstyrelsen 2022-06-21.
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Återremiss av motion från Babak Rahimi (V) om
Effektiviseringar eller besparingar?
Ärendenummer KS 2021.1183
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med hänvisning att ärendet inte beretts avseende att
en extern granskning och utvärdering ska göras
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Babak Rahimi (V) att tillsätta en kommunövergripande
extern utvärdering av de senaste årens generella effektiviseringar, från val
av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av resultatet och
utvärdering av konsekvenserna. Vidare föreslås att utvärderingens resultat,
på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.
Beredningsutskottets beslutade 2021-11-17, § 45, att remittera motionen till
kommunövergripande staben för yttrande.
Ekonomienheten har tagit fram ett yttrande daterat 2022-05-14.
Summering av yttrandet

Yttrandet tydliggör redan identifierat behov att utveckla en tydlig styrmodell
där resultat- och målstyrning utgör en central del av kommunens
ledningsprocess. Med en implementerad tydlig och ändamålsenlig
styrmodell möjliggörs utrymmet att fortsättningsvis balansera uppdrag och
resurser samt löpande fånga brister och risker och utarbeta
kontrollåtgärdsplaner.
Kommunstyrelsens anser att en utredning enligt motionens förslag sannolikt
skulle visa på de brister som kommunövergripande staben redan identifierat
och föreslå en åtgärdsplan, som redan är initierad. Kommunstyrelsen har
tillskjutit medel i kompletteringsbudget 2022, för att bidra till att möjliggöra
det initierade utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet är omfattande och
kommer löpa under några år framöver, om inte särskilt externt stöd tillsätts
för att snabbare utarbeta och implementera efterfrågad styrmodell och
ledningsprocesser.
Kommunstyrelsen avvisar förslaget med anledning av ovan redan vidtagna
åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-14.
Yttrande, daterad 2022-05-14.
Motion inkommen 2021-09-14.
Tjänsteskrivelse KS 2021.1533 Uppföljning internkontroll.
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Yttrande KS 2021.1533 Uppföljning internkontroll.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 95: Kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till redan vidtagna åtgärder.
Beredningsutskott 2021-11-17, § 45: Beredningsutskottet beslutar
remittera motionen till kommunövergripande staben för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): I första hand ska ärendet återremitteras då ärendet inte
beretts avseende att en extern granskning och utvärdering ska göras. I det
fall ärendet ska avgöras idag ska motionen bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Babak Rahimi (V).
Marcus Willman, kommundirektör.
Birgitta Bergman, ekonomichef.
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Svar på e-förslag om att göra Vaktgatan enkelriktad
Ärendenummer KS 2021.1177
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
E-förslaget anses besvarat.
Alternativförslag
E-förslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag efterlyser enkelriktning av Vaktgatan för att underlätta
trafiksituationen runt Rutgerskolan. Situationen beror inte på rådande
trafikregler utan att det finns ett antal bilister som vägrar att efterleva
gällande lagar och regler för att stanna, parkera och framföra sina fordon.
Parkeringsmöjligheterna runt skolan är goda men trots detta väljer
majoriteten att försöka köra så nära skolbyggnadens entré som
möjligt. Enkelriktning av del av Vaktgatan är en enkel åtgärd att vidta. Det
är dock en fråga av rent principiellt intresse huruvida Skurups kommun skall
tvingas vidta åtgärder för att det finns bilister som inte efterlever gällande
regler för att stanna, parkera och framföra sina fordon. Det är förvaltningens
bedömning att respekten för trafikreglerna inte kommer att öka enbart för att
en enkelriktning genomförs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-21.
E-förslag daterat 2021-09-03.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 96: Beredningsutskottet anser ärendet
vara allsidigt belyst och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 32: E-förslaget remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om e-förslaget ska bifallas,
avslås eller anses besvarat för att utse kommunstyrelsen huvudförslag
respektive alternativförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att anse
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e-förslaget besvarat ska utgöra huvudförslag och e-förslaget avslås ska
utgöra alternativförslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
Corfitz Nelsson, strateg.
Förslagsställaren.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att placera
utomhusvarning hesa Fredrik i kommunens större
orter
Ärendenummer KS 2022.319
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har 2022-02-24 ställt en motion till Kommunfullmäktige
om att undersöka möjligheten att få placera ut utomhusvarning ”Hesa
Fredrik” i kommunens större tätorter med fler än 1000 invånare.
Det är kommunen som bestämmer var ljudsändare ska placeras och vid
behov av att placera ut nya ljudsändare kan kommunen ansöka om detta hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ljudsändare kan
exempelvis placeras i ett område där det finns farlig verksamhet eller där det
bor många människor.
Att sända ut ett VMA kan ske på flera olika sätt och inte enbart genom en
ljudanläggning. Regeringens utredning föreslår att ett meddelande som
huvudregel ska sändas i radio och tv samt till telefoner för att säkerställa att
så många som möjligt får del av det. En myndighet kan begära att
meddelandet även ska sändas i anläggningar för utomhusvarning, om det
bedöms lämpligt.
Se mer under rubriken Konsekvensanalys/Överväganden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13.
Motion daterad 2022-02-24.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 99: Kommunfullmäktige beslutar bifalla
motionen.
Beredningsutskott 2022-05-03, § 84: Ärendet remitteras
till kommunövergripande staben för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Beredningsutskottets förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Sebastian Meglic, Säkerhet- och beredskapssamordnare.
Marcus Willman, Kommundirektör.
Lars Nyström (SD).
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) avseende
inventering av skyddsrummen med mera i Skurups
kommun
Ärendenummer KS 2022.360
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens att-sats ett, två och
tre samt anser att-sats fyra besvarad. Beslutet innebär följande:
att det vidtas adekvata åtgärder för att genom kommunens eller annans
försorg ska biståndet av skyddsrum i kommunen inventeras, i avsikt att
klarlägga om de uppfyller gällande regler både beträffande utformning och
utrustning,
att det klarläggs om skyddsrummen kan tas i bruk inom 48 timmar,
att utmärkningen av skyddsrummen ses över och eventuellt kompletteras.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) har i en motion föreslagit följande:
"att det vidtas adekvata åtgärder för att genom kommunens eller annans
försorg ska biståndet av skyddsrum i kommunen inventeras, i avsikt att
klarlägga om de uppfyller gällande regler både beträffande utformning och
utrustning,
att det klarläggs om skyddsrummen kan tas i bruk inom 48 timmar,
att utmärkningen av skyddsrummen ses över och eventuellt kompletteras
att befolkningen informeras var skyddsrummen är belägna"
I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum i olika typer av byggnader. De har
gemensamt att de har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot
tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. De har även
speciell ventilation och en luftsluss för att minimera verkan från giftiga
gaser.
Det är fastighetsägaren som har ansvar för att underhålla skyddsrummet så
att det fungerar som det ska, att all utrustning finns samt se till så att
byggnadens fasad är uppmärkt med en skyddsrumsskylt, det ska även finnas
en skylt på väggen bredvid ingången in till själva skyddsrummet.
En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en
bostadsrättsförening.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar inriktar
och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med
varningssystem, skyddsrum samt utrymning och inkvartering. MSB
kontrollerar bland annat att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en
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skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda
dem.
Skurup kommun har sedan 2018 haft ett aktivt arbete kring civilt försvar
vilket bland annat har inrymt frågan om befolkningsskydd och skyddsrum.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med Säkerhetsenheten under den
tiden bland annat arbetat med kartläggning av befintliga skyddsrum i
Skurups kommun. Motionens att-satser är genomförda och/eller pågående.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10.
Motion daterad 2022-03-04.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 100: Beredningsutskottet anser ärendet
allsidigt belyst och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Motionens att-sats ett – tre bifalles och att-sats fyra
anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunövergripande staben.
Ingvar Wennersten (SD).
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Svar på ansökan om bidrag till byte av tak på logen Rydsgårds Scoutkår
Ärendenummer KS 2022.606
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige bifaller Rydsgårds Scoutkårs ansökan om bidrag till
byte av tak på logen och att finansiering sker ur årets resultat.
Sammanfattning av ärendet
Rydgårds Scoutkår har inkommit med en ansökan om bidrag till byte av tak
på föreningens loge. Det regnar in och gör det svårt att använda logen för
scoutverksamhet. Föreningen ansöker om bidrag om 237 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-18.
Skrivelse, daterad 2022-03-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan från Rydsgårds Scoutkår med hänvisning
till att kommunen idag inte har något stöd för denna typ av ansökan.
Föreningen uppmanas att ansöka om investeringsstöd nästa år.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 116: Kommunfullmäktige bifaller
Rydsgårds Scoutkårs ansökan om bidrag till byte av tak på logen och att
finansiering sker ur årets resultat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Anto Tomic, kultur- och fritidschef.
Rydsgårds Scoutkår.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om
uppförandekod för att förebygga korruption och
svågerpolitik
Ärendenummer KS 2022.145
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen, innebärande att kommunfullmäktiges presidieberedning ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till
uppförandekod för politiker, för att förhindra och förebygga korruption och
svågerpolitik.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) föreslår i motion att kommunfullmäktiges
presidieberedning ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till uppförandekod
för politiker, för att förhindra och förebygga korruption och svågerpolitik.
För kommunens anställda finns en antagen uppförandekod för att förhindra
och förebygga korruption. Uppförandekoden innehåller bland annat etiska
regler, kontroll och sanktioner, regler vid gåvor och utgifter. För
förtroendevalda finns inte motsvarande styrdokument utan det som finns är
en mer allmän uppförandekod. Det får anses som lämpligt att
uppförandekoden förförtroendevalda kompletteras med motsvarande regler
som för anställda, i tillämplig omfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25
Motion daterad 2022-01-24.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen, innebärande att
kommunfullmäktiges presidieberedning ges i uppdrag att utarbeta ett förslag
till uppförandekod för politiker, för att förhindra och förebygga korruption
och svågerpolitik.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 101:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
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Kommunfullmäktige bifaller motionen, innebärande att
kommunfullmäktiges presidieberedning ges i uppdrag att utarbeta ett förslag
till uppförandekod för politiker, för att förhindra och förebygga korruption
och svågerpolitik.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-04-12, § 19:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen, innebärande att
kommunfullmäktiges presidieberedning ges i uppdrag att utarbeta ett förslag
till uppförandekod för politiker, för att förhindra och förebygga korruption
och svågerpolitik.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-15, § 9:
Kanslienheten får i uppdrag att skriva en tjänsteskrivelse avseende
motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Babak Rahimi (V).
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Vision 2045
Ärendenummer KS 2020.334
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Vision 2045.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen (nedan KUB) har kommunfullmäktiges
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
KUB har utsett en politisk arbetsgrupp om sex ledamöter. En arbetsgrupp
har även utsetts på förvaltningsnivå.
Vision 2045 är Skurups kommuns allra mest övergripande styrdokument
och en ledstjärna i kommunutvecklingen. Visionen beskriver den utveckling
som önskas i Skurups kommun och visar färdriktningen för
kommunkoncernen.
Skurups kommuns vision 2045 sammanfattad:
Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar
vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är
platsen för det goda livet.
Visionen pekar ut tre fokusområden som gör det möjligt att ytterligare öka
attraktiviteten som etableringsort, inflyttningsort och boendeort:
•
•
•

Trygghet
Kommunikationer
Skola och utbildning

För att visionen ska bli den tydliga ledstjärnan i kommunutvecklingen krävs
det att den är en aktiv del av kommunens målstyrningsprocess.
De övergripande målen är enligt styrmodellen politiska. Genom ett politiskt
arbete med den övergripande målnivån och dess koppling till budget, kan
styrande partier få tydligt genomslag för innehållet i respektive program för
mandatperioden. Genom detta sätt underlättas kopplingen mellan mål och
resurser.
Till de övergripande målen kopplas sedan verksamhetsmål som utarbetas av
kommunförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vision 2045.
Vision 2045.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 102:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Vision 2045.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-03-08, § 7:
Kommunutvecklingsberedningens enhälliga förslag till
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Vision 2045.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-10-19, § 31:
Informationen läggs till handlingarna.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-08-24, § 27:
Beredningen tackar för föredragningen och konstaterar att Conny Axtelius
(S) ersätter Fredrik Roström (S) i arbetsgruppen för Vision 2045.
Individ- och omsorgsberedningen 2021-08-23, § 24:
Individ- och omsorgsförvaltningen tackar för informationen.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-05-11, § 15:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 38:
Ärendet bordläggs.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-04-06, § 13:
Informationen läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 84:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att p.g.a. pågående pandemi senarelägga
arbetet med Vision 2045.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-02-09, § 5:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att p.g.a. pågående pandemi senarelägga
arbetet med Vision 2045.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-12-01, § 45:
Informationen läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 171:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunutvecklingsberedningens
förslag vilket innebär att godkänna föreslagen processbeskrivning, tidplan
och budget för arbetet med Vision 2045.
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 268:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens förslag vilket innebär att godkänna föreslagen
processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision 2045.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppmana partierna att beakta
finansieringen i sina respektive budgetförslag för 2021.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-08-18, § 28:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens förslag vilket innebär att godkänna föreslagen
processbeskrivning, tidplan och budget för arbetet med Vision 2045.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-05-05, § 18:
Följande utses till politisk arbetsgrupp för framtagande av Vision 2045:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande Anders Kristiansen (SkuP) Lars Dekan
(SD) Fredrik Roström (S) Lisen Hendeberg (V) Tommy Elofsson (M),
adjungerad turism-/besöksnäringsfrågor Arbetsgruppen ges i uppdrag att ta
fram förslag på upplägg/process för arbetet med Vision 2045, tidplan,
budget m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2020-02-11, § 2:
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på processbeskrivning med
modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m. Frågan gällande
tillsättande av politisk arbetsgrupp behandlas vid nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2019-12-16, § 354:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen i
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att återkomma med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 419:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att ge beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för
Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
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Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08, § 51:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för Skurups
kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Magdalena Hellström, kommunikationschef.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Svar på motion från Sven Åke Strandberg (KV) om
förbjuden genomfartstrafik
Ärendenummer KS 2021.911
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag
Myndighetsnämnden för miljö och byggnads förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2021-08-17 § 37 att
motion från Sven Åke Strandberg (KV) om förbjuden genomfartstrafik på
Ingenjörsgatan samt Arkitektgatan - Smedgatan ska remitteras till
myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Det krävs mycket starka skäl om man ska stänga av en allmän väg för
motordrivna fordon eftersom allmänna vägar ska vara öppna för allmän
samfärdsel enligt Väglagen. Förvaltningen bedömer att en inträffad måttlig
olycka på 22 år inte är att anse som mycket starka skäl.
Förvaltningens bedömning är att det är gatans utformning som är det stora
problemet, inte hastigheter eller trafik. Hastigheterna på sträckan är enligt
mätningen låga men gatans utformning medför att utrymmet mellan ett
fordon och gående, cyklister och andra fordon är litet. Avsaknaden av en
separerad gångväg (och eventuell cykelväg) är också en uppenbar del av
problemet.
En ombyggnad av gatan ryms inte inom budgeten för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder och förvaltningen har lagt som förslag till investeringsbudget 2023
att en ombyggnad och breddning av aktuell sträcka av Smedgatan skall
genomföras. I samband med detta föreslås det även att byggas en separerad
gång- och cykelväg.
Ett liknande ärende har behandlats i ärende KS 2019.1133 där ett
medborgarförslag efterlyste fartdämpande åtgärder för aktuell del av
Smedgatan. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 §12 att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen och att
GC-vägar finns inom Flintebroområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25.
Motion daterad 2021-06-17.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 104:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag
Myndighetsnämnden för miljö och byggnads förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2022-04-21, § 63:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar att avslå motionen
inkommen av Sven Åke Strandberg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Thomas Björby, trafikhandläggare.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen
Nilsson (C) Solbritt Lundgren (C) om att utreda
förutsättningarna för havsbaserad vindkraft
Ärendenummer KS 2021.1412
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och beslut av kommunstyrelsen i ärende KS 2022.544.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Skurup yrkar i en motion att Skurups kommun ställer sig
positiv till att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utreds.
Med bakgrund av fattat beslut i kommunstyrelsen 2022-04-06, § 104,
bedöms att ställa sig positiva till en utredning av förutsättningarna för
havsbaserad vindkraft, vara i konflikt med det fattade beslutet i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2021-10-15.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-21.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen och beslut av
kommunstyrelsen i ärende KS 2022.544.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 105:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och beslut av kommunstyrelsen i ärende KS 2022.544.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-05-03, § 38:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen och beslut av
Kommunstyrelsen i ärende KS 2022.544.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-03-08, § 17:
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Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att:
huvudförslag till kommunfullmäktige är att avslå motionen.
alternativförslag 1 till kommunfullmäktige är att ärendet skall avgöras i
kommunstyrelsen.
alternativförslag 2 till kommunfullmäktige är att bifalla motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C): Ärendet återremitteras med hänvisning till att
ärendet inte är tillräckligt berett.
Johan Bolinder (M): Ärendet ska avgöras idag och att ärendet är tillräckligt
berett.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Ärendet ska återremitteras med hänvisning till att
motionen inte är tillräckligt beredd.
Lars Nyström (SD): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunstyrelsen anser
ärendet allsidigt belyst och skickar beredningens förslag vidare till
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Jörgen Sjöslätt (C).
Ann-Helen Nilsson (C).
Solbritt Lundgren (C).
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om att öka
mängden träd på kommunal mark
Ärendenummer KS 2021.701
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Pär Moberg (V) och Babak Rahimi (V) yrkar i motion på att kommunen ska
utreda hur vi kan få fler träd på kommunal mark.
Antalet träd som planteras per år har tredubblats under 2021-2022. Utöver
dessa har omfattande planteringar gjorts inom exploateringsområde
Västeräng 1 och det planeras för ytterligare trädplanteringar i kommande
exploateringar.
Det är förvaltningens bedömning att utredning av hur antalet träd kan ökas,
redan görs idag genom det arbete som görs på Kommunteknik. Antalet träd
som kan planteras styrs av investeringsbudgeten och driftbudgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-21.
Motion inkommen 2021-11-02.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 106:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-05-03, § 39:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2022-02-01, § 8:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-12-08, § 66:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte
och sekreterare får i uppgift att undersöka följande: Hur många träd planeras
att planteras 2022? Vilka arter? Var i kommunen? Kostnader för olika
vanliga träd?
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Anton Lanz, tf driftsledare.
Babak Rahimi (V).
Pär Moberg (V).

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 160

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-21

Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om att
namnge en gata eller en plats till Ukrainagatan resp.
Ukrainaplatsen
Ärendenummer KS 2022.432
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och att det i dagsläget inte finns några nya områden att namnge gator inom.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) föreslår i motion att en gata i något av Skurups
planerade nya områden döps till Ukrainagatan eller till Ukrainaplatsen.
Samhällsbyggnadsberedningen fattar beslut om att namnge nya gator och
dylikt. De två pågående exploateringsområdena Västeräng 1 och 2 har
namngivits efter ängstema. För kommande exploateringar kommer namnen
att beslutas av samhällsbyggnadsberedningen och det finns då möjlighet att
inkomma med förslag, som på samma sätt som övriga förslag, får bedömas
utifrån riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-21.
Motion, daterad 2022-03-11.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen och att det i dagsläget
inte finns några nya områden att namnge gator inom.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 107:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och att det i dagsläget inte finns några nya områden att namnge gator inom.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-05-03, § 36:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen och att det i dagsläget
inte finns några nya områden att namnge gator inom.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol,
narkotika, doping tobak och e-cigaretter (ANDT)
Ärendenummer KS 2022.83
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol,
narkotika, doping tobak och e-cigaretter (ANDT) inkl Lars Nyströms
(SD) ändringsyrkande att gälla från och med 2022-06-30.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-23 att anta riktlinje för förebyggande
åtgärder mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) i Skurups
kommun.
SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) har arbetat fram förslag till ny
riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol, droger och tobak (ANDT).
Riktlinjen utgår från regeringens samlade strategi för alkohol- narkotika-,
doping- och tobakspolitiken ANDT 2016–2020 (finns ännu ingen nyare
samlad strategi antagen från regeringen), ny tobakslagstiftning från 201907-01, barnkonventionen, Skurups kommuns Vision 2030 samt
medborgarlöftet mellan kommunen och polisen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01.
Förslag till riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol, narkotika,
doping och tobak (ANDT).
Förvaltningens förslag till beslut
Att skola- utbildningsutskottet/socialnämndsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen antar riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol,
narkotika, doping och tobak (ANDT) från och med 2022.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 97:
Kommunstyrelsen antar riktlinje för förebyggande åtgärder mot alkohol,
narkotika, doping och tobak (ANDT) att gälla från och med
kommunstyrelsens datum för justering.
Socialnämndsutskottet 2022-05-13, § 20: Socialnämndsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen antar riktlinje för ANDT från och med 2022.
Skol- och utbildningsutskott 2022-04-25, § 23: Skolutbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinje för ANDT
från och med 2022.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Föreslår följande ändringar:
E-cigaretter tillförs i rubriken samt i texter i riktlinjen gällande det den är
riktad mot.
Att under punkt 1 på sidan 3 ändras till följande: Begränsa tillgången till och
användande av alkohol, droger, tobak och e-cigaretter.
Att under punkt 4 på sidan 3 ändras till följande: Insatser för att skydda barn
och unga mot eget eller andras skadliga bruk av alkohol, droger, tobak och
e-cigaretter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot
riktlinjer med Lars Nyströms (SD) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller riktlinjer med Lars Nyströms
(SD) ändringsyrkanden.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Skola- utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
Ulrika Fridh, bitr förvaltningschef.
Marita Lynard, enhetschef.
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Prövning av kommunala bolag enligt 6 kap 9 §
kommunallagen
Ärendenummer KS 2022.762
Kommunstyrelsens beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att verksamheten under 2021 i Skurups Kommunhus AB,
Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB, Skurups Elverk AB, Skurups
Energihandel AB och Skurups Jordbruks AB, bedrivits enligt fastställt
kommunalt ändamål och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut för
varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. För Skurups kommuns del bör denna prövning i första hand
omfatta kommunens moderbolag och dess dotterbolag.
Skurups kommuns lekmannarevisorer har i granskningsrapporter för 2021
avseende Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurups Kommunala
AB, Skurups Elverk AB, Skurups Energihandel AB och Skurups Jordbruks
AB bedömt att bolagens verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Lekmannarevisorerna bedömer också att bolagens interna kontroll har varit
tillräcklig. Granskningen har bland annat omfattat att verksamheten bedrivs
i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Med stöd av lekmannarevisorernas bedömning i granskningsrapporterna
samt i övrigt av förvaltningen vid genomgång av styrelseprotokoll samt
styrdokument, görs bedömningen att kommunens moderbolag och dess
dotterbolag bedrivit verksamheterna enligt fastställt kommunalt ändamål
och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-05-25
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Vid prövning i enlighet med kommunallagen 6 kap 9 § finner
kommunstyrelsen att verksamheten under 2021 i Skurups Kommunhus AB,
Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB, Skurups Elverk AB, Skurups
Energihandel AB och Skurups Jordbruks AB, bedrivits enligt fastställt
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kommunalt ändamål och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 109: Vid prövning i enlighet med
kommunallagen 6 kap 9 § finner kommunstyrelsen att verksamheten under
2021 i Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala
AB, Skurups Elverk AB, Skurups Energihandel AB och Skurups Jordbruks
AB, bedrivits enligt fastställt kommunalt ändamål och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Tertialuppföljning per 2022-04-30
Ärendenummer KS 2022.739
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport per januari-april 2022.
Skol- och utbildningsutskottet och socialnämndsutskottet ges i uppdrag att
på kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-30 återrapportera angående
den ekonomiska situationen inom respektive verksamheter.
Reservation
Johan Bolinder (M) reserverar sig i en till protokollet bilagd reservation.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) inkommer med en protokollsanteckning vilken biläggs
detta protokoll.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun prognostiserar ett resultat för år 2022 på 9,6 mkr vilket är
0,2 mkr lägre än budget (9,8 mkr).
SKR:s senast aktuella prognos för skatteintäkterna för 2022 är 0,9 mkr
bättre än budgeterat. Generella statsbidrag och utjämning är oförändrad,
alltså lika med budget.
Avskrivningar för anläggningstillgångar beräknas bli enligt budget.
Finansnettot prognostiseras bli 1,7 mkr bättre än budgeten och avser högre
intäkter för borgensavgifter och lägre räntekostnader för lån.
Försäljning av exploateringsfastigheter beräknas ge realisationsvinst på 15
mkr.
Kostnaderna för löneöversynen 2022 bedöms
hamna enligt budget. Pensionskostnaderna beräknas hamna enligt budget.
Verksamheterna beräknar ett underskott på -2,8 mkr. Skol- och
utbildningsförvaltningen står för det största underskottet med -9 mkr, följt
av Individ- och omsorgsförvaltningen med ett underskott på -7,1 mkr.
Kommunövergripande staben redovisar också ett underskott på -1,7 mkr.
Centralt samt finansiering beräknar ett överskott på 17,6 mkr, varav
realisationsvinster 15 mkr.
Investeringsprognosen visar på 284,6 mkr vilket är 95,1 mkr under budget.
Prognosen för investeringarna för skattefinansierad verksamhet är 63,4 mkr
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överskott (underutnyttjande) och för avgiftsfinansierade investeringar (VAverksamheten) beräknas ett överskott på 31,7 mkr.
De kommunala bolagen redovisar en prognos om 2,7 mkr mot budget 6,5,
en försämring med 3,8 mkr. Skurup kommunala AB, Skurups Elverk AB
och Skurups Energihandel AB redovisar alla en prognos enligt budget.
Skurups Jordbruk AB visar en prognos 3,6 mkr lägre än budget. Avvikelsen
beror främst på rådande omvärldsläge med hög inflation och stigande priser
på foder, drivmedel, energi och gödning. Skurupshem AB visar 0,2 mkr
lägre prognos än budget.
Birgitta Bergman, ekonomichef, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per april 2022, daterad 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-01.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport per januari-april 2022.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 108:
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport per januari-april 2022.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Skol- och utbildningsutskottet och
socialnämndsutskottet ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde
2022-08-30 återkomma med förslag till åtgärder för att komma i ekonomisk
balans.
Kent Olsson (SkuP): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Magnus Alm (S): Johan Bolinders (M) förslag avslås då utskotten
redan arbetar med detta.
Magnus Alm (S):Skol- och utbildningsutskottet och
socialnämndsutskottet ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde
2022-08-30 återrapportera angående den ekonomiska situationen inom
respektive verksamheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på framlagda förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller Magnus Alms (S) förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Magnus Alms (S) förslag.
Nej-röst för att bifalla Johan Bolinders (M) förslag.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 8 jaröster mot 5 nej-röster att bifalla Magnus Alms (S) förslag.
Följande ledamöter röstar ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Roland Hansson (S), Therese Nilsson (S), Babak Rahimi (V) och Lena
Axelsson (S).
Följande ledamöter röstar nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP) och Lars Nyström (SD).

Beslutet skickas till
Birgitta Bergman, ekonomichef.
Susanne Börjesson, ekonom.
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Patientsäkerhetsberättelse 2021 inom
skolhälsovårdens verksamhetsområde
Ärendenummer KS 2022.473
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
hälso- och sjukvård för verksamhetsåret 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvalitén inom elevhälsans hälso- och
sjukvårdsdelar systematiskt och fortlöpande kontrolleras och utvecklas
enligt rådande lagstiftning. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården
där även delar av elevhälsans insatser ingår. Som en del i
kommunstyrelsens uppföljning av denna verksamhet har medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska, psykologiskt ledningsansvarig
skolpsykolog, logopediskt ledningsansvarig logoped och verksamhetschef
upprättat verksamhetsberättelse för 2021.
Psykolog, skolsköterska och logoped presenterar elevhälsans gemensamma
ledningssystem och patientsäkerhetsberättelsen för 2021.
Kommunstyrelsen konstaterar att patientsäkerhetsberättelsen är daterad
2022-02-04 men lämnas till kommunstyrelsen först idag.
Kommunstyrelsen uppmanar därför förvaltningen att framöver överlämna
patientsäkerhetsberättelsen till kommunstyrelsen så snart den är klar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30.
Patientsäkerhetsberättelse 2022-02-04.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar anta
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans hälso- och sjukvård för
verksamhetsåret 2021.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 110: Kommunstyrelsen godkänner
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans hälso- och sjukvård för
verksamhetsåret 2021.
Skol- och utbildningsutskottet 2022-04-25, § 24: Skol- och
utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans hälso- och sjukvård för
verksamhetsåret 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
Ingela Mårtensson, chef centrala barn – och elevhälsan.
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Årsrapport 2021 för Lokala brottsförebyggande rådet
samt inriktning för 2022 år brottsförebyggande arbete
Ärendenummer KS 2022.599
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga årsrapporten med godkännande till
handlingarna.
Kommunstyrelsen fastställer inriktningen för det fortsatta
brottsförebyggande arbetet i enlighet med förslaget i årsrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Lokala Brottsförebyggande Rådet (Lokal BRÅ) har i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut 2021.05.17 (KS 2021.382) upprättat en årsrapport
för året 2021 innehållande en lägesbild samt förslag på fortsatt arbete. I
årsrapporten föreslås tre fokusområden
•
•
•

Skadegörelse
narkotika
trygghet i offentlig miljö inkl. trafikproblematik

som särskilt viktiga för Skurups kommun att arbeta med för att bidra till ett
fortsatt tryggt och säkert Skurup. Inom varje fokusområde anges förslag på
aktiviteter. Utöver föreslagna aktiviteter bör förvaltningarna ges möjlighet
att utifrån sina förutsättningar och kompetenser genomföra ytterligare
aktiviteter inom ramen för varje fokusområde.
Ordförande för Lokala BRÅ vid tidpunkten för framtagande av årsrapporten
har på uppdrag av Lokala BRÅ signerat den slutgiltiga årsrapporten för
överlämnande till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lokala BRÅ.
Lokal BRÅ:s årsrapport 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Lokala brottsförebyggande rådets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga årsrapporten med godkännande till
handlingarna.
Kommunstyrelsen fastställer inriktningen för det fortsatta
brottsförebyggande arbetet i enlighet med förslaget i årsrapporten.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 111: Kommunstyrelsen beslutar lägga
årsrapporten med godkännande till handlingarna. Kommunstyrelsen
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fastställer inriktningen för det fortsatta brottsförebyggande arbetet i enlighet
med förslaget i årsrapporten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Lokala Brottsförebyggande Rådet.
Marcus Willman, kommundirektör.
Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare.
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Sammanställning över Lex Sarah fr o m 2021-07-01 till
och med 2021-12-31
Ärendenummer KS 2021.1498
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställning över Lex Sarah fr o m 202107-01 till och med 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinje för lex Sarah som fastställts av kommunstyrelsen i Skurups
kommun ska lex Sarah rapporter, utredningar och anmälan löpande tas upp
till information till kommunstyrelsen genom socialnämndsutskottet och
myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg.
Alla som arbetar inom socialnämndens verksamhetsområden ska medverka
till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god
kvalitet. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska
bedrivas i socialnämndens verksamheter. Syftet med lex Sarah är att
verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till och
förhindras. Genom lex Sarah minskar risken för att liknande
missförhållanden uppkommer igen.
Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL ska anmälas till Inspektion för vård
och omsorg (IVO).
Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande enligt 24 f § LSS ska anmälas till Inspektion för vård och
omsorg (IVO).
För att händelsen ska vara ett missförhållande enligt bestämmelserna om lex
Sarah så krävs att handlingen eller underlåtenheten innebär eller har
inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet
eller fysiska eller psykiska hälsa. Detsamma gäller om det inträffade är en
påtaglig risk för ett missförhållande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28.
Utredning, daterad 2022-03-17.
Förvaltningens förslag till beslut
att delge kommunstyrelsen sammanställningen och lägga den till
handlingarna.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 112:
Kommunstyrelsen godkänner sammanställning över Lex Sarah fr o m 202107-01 till och med 2021-12-31.
Socialnämndsutskottet 2022-05-13, § 23: att delge kommunstyrelsen
sammanställningen och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Verksamhetsberättelse 2021 avseende
familjerådgivning
Ärendenummer KS 2022.19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2021 avseende
familjerådgivning.
Sammanfattning av ärendet
Familjerådgivningen tillhör organisatoriskt Individ- och familjeomsorgen i
Ystad kommun och delas mellan Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner.
Under 2021 har mottagningen varit stängd för fysiska besök fram till
211004, samt från 211223. Detta för att minska risken för smittspridning av
Covid 19-viruset. Samtalen har oftast utgått från familjerådgivarnas hem,
via Teams.
Familjerådgivning uppdrag är att erbjuda kommuninvånare lättillgänglig
relationsbehandling. Huvuduppgiften är att medverka till bearbetning av
samlevnadsproblem och konflikter främst i parrelationer, men även i andra
former av nära relationer – som till exempel relationen mellan vuxet barn
och förälder, eller mellan vuxna syskon. Syftet är att hjälpa par och familjer
som lever tillsammans att kunna gå vidare i relationen, eller att få till stånd
en separation på ett så bra sätt som möjligt och underlätta för ett fortsatt
gemensamt föräldraskap i de fall vederbörande har barn. Det är också
möjligt att komma ensam för samtal, om man exempelvis på egen hand vill
bearbeta en separation. Familjerådgivningen för inga journaler, man söker
på eget initiativ och man kan vara anonym.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13
Verksamhetsberättelse, daterad 2022-01-20
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndsutskottet föreslås att delge kommunstyrelsen rapporten och
lägga den till handlingarna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 113: Kommunstyrelsen godkänner
verksamhetsberättelse 2021 avseende familjerådgivning.
Socialnämndsutskottet 2022-05-13, § 21: att delge Kommunstyrelsen
rapporten och lägga den till handlingarna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
Malina Söderling Nilsson, IFO-chef.
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Svar på revisorernas granskning av styrning och
uppföljning av insatser för barn och unga
Ärendenummer KS 2022.485
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och överlämnar detsamma
till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Skurups kommun gav Ernst & Young (EY)
i uppdrag att genomföra en granskning av kommunstyrelsens och
myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorgs styrning och
uppföljning avseende insatser för barn och unga.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg delvis har en
ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende insatser för barn och
unga.
EY rekommenderar utifrån resultatet av genomförd granskning
kommunstyrelsen att;
•
•
•
•

Fastställa målsättningar för kvalitet inom nämndens verksamhet
Säkerställa att patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen
innehåller en beskrivning över hur kvaliteten utvecklas och säkras
inom individ- och familjeomsorgen.
Tillse en systematisk uppföljning av insatsers resultat på gruppnivå.
Säkerställa avtalsuppföljning vid placeringar utanför gällande
ramavtal.

Beslutsunderlag
Begäran från revisorerna daterad 2022-03-24.
Granskningsrapport daterad februari 2022.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndsutskottet förslår att kommunstyrelsen avger upprättat yttrande.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 114: Kommunstyrelsen antar yttrandet så
som sitt eget och överlämnar detsamma till revisorerna.
Socialnämndsutskottet 2022-05-13, § 18: Socialnämndsutskottet förslår att
kommunstyrelsen avger upprättat yttrande till de förtroendevalda
revisorerna i Skurups kommun.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Jessica Möller, ordförande i myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorgen samt ordförande i socialnämndsutskottet.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
Malina Söderling-Nilsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Översyn av samarbetet med Romeleås- och
sjölandskapskommittén RÅSK
Ärendenummer KS 2022.31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anhåller om Skurups kommuns utträde ur Romeleås- och
sjölandskapskommittén RÅSK från och med 2023-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen är ett av 24 områden som enligt 4
kap miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och
kulturmiljövärden som finns i områdena. I dessa områden ska turismen och
friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön.
Riksintresset ”Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen täcker Skurups
kommun strax norr om Skurups tätort och vidare österut och i linje med
Trunnerup går gränsen in mot Ystads kommun. Västerut följer Sjö- och
åslandskapet strax norr om E 65:an fram till kommungränsen.
Det var vid sammanslagningen av Romeleåskommittén och
Sjölandskapskommittén år 1980 som RÅSK bildades. Då bestod
medlemmarna av dåvarande landstinget och Lund, Malmö, Sjöbo, Svedala,
Trelleborg, Ystad samt Skurup
Målet med kommitténs arbete är att värna om och utveckla natur- och
kulturvärdena genom att stödja och informera om friluftsliv,
naturupplevelser och folkhälsa. Området har stor regional betydelse
eftersom så många människor bor i närområdet. Kommittén önskar arbeta
för att området långsiktigt ska tillmötesgå medborgarnas behov av
rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också vill medverka
till att förbättra folkhälsan. Kommittén har egen hemsida på flera språk och
varje år ges foldrar ut på olika språk som visar på en del av området eller ett
kulturmiljövärde, ex Slottsslingan.
År 2018 antogs en ny strategi och vision för utveckling av Romeleås- och
sjölandskapet. I den står att ”Romeleås- och sjölandskapskommittén har
mandat att samverka, initiera, inspirera och sprida kunskap om områdets
natur- och kulturmiljövärden samt möjligheter att utveckla värdena.
Möjligheterna för kommittén, att som ideell förening, genomföra åtgärder är
i dagsläget begränsade.”
Organisationen bestod tidigare av region Skåne, Lund, Malmö, Sjöbo,
Svedala, Trelleborg, Ystad och Skurup. Region Skåne begärde sitt utträde ur
kommittén 2018, Svedala och Ystad 2019 och nu senast Malmö 2021.
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Förutom en årlig medlemsavgift på 500 kr för alla medlemmar så
fastställdes verksamhetsbidraget till RÅSK år 2006 av kommitténs styrelse
till 25 000 kr per medlem med en årlig uppräkning enligt konsumentprisindex. År 2017 var avgiften strax under 30 000 kr/år. RÅSK beslutade 2017
att verksamhetsbidraget skulle höjas 2018. Orsaken var att RÅSK numera
fullt ut ansvarade för sekretariatet sedan regionen lämnat kommittén.
Region Skåne ansvarade tidigare för kommitténs kanslifunktion utan
kostnad från 1990-talet.
De tidigare besluten om kommunernas och regionens utträde har varit flera
men ett skäl har varit ekonomi. Regionen skulle enligt ny beslutad
fördelningsnyckel från och med 2019 fått en höjning av avgiften från
65 000 kr till 117 000 kr. Malmö har enligt Tekniska nämndens skrivelse
daterad 2021-10-29 de senaste fem åren fått en ökad avgift med totalt 267 %
till 181 000 kr inklusive moms per år.
Verksamhetsbidraget har för Skurup höjts de senaste åren och uppgår nu till
88 000 kr inklusive moms.
I takt med att allt fler kommuner väljer att lämna kommer avgiften troligtvis
att fortsätta öka utöver den årliga konsumentprisindex.
Kommittén har förlorat fyra av åtta aktörer, däribland Region Skåne som
varit den största aktören. De förändringar som skett gör att medlemskapet
inte längre känns motiverat
Syftet med kommitténs strategi är bland annat ”att arbeta för att området
långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och
naturupplevelser”. Flera av RÅSK:s uppdrag handlar om att tillgängliggöra
naturen för flera personer, huvudsakligen genom kollektivtrafiken men
också cykel-, gång- och cykelvägar.
Kommunerna som redan har lämnat eller som är på väg bort medger också
att medlemskap var tidigare motiverat bland annat för att det fanns en aktör
med som ansvarade för kollektivtrafiken. Men eftersom regionen inte längre
är med har kommitténs möjligheter att påverka kollektivtrafiken den vägen
försvunnit och man får hitta andra vägar för det.
Region Skåne bedriver ett utvecklingsarbete inom RÅSK-området genom
andra kanaler. Flera strövområden förvaltas och utvecklas av Stiftelsen
Skånska landskap, på uppdrag av regionen. Tourism in Skåne och de lokala
turismorganisationerna har ansvar för att marknadsföra Skåne mot utpekade
målgrupper och de ska bygga upp och förmedla kunskap och inspiration.
Tourism Skåne samarbetar med kommuner, besöksnäring och andra
organisationer.
Kommunerna har planmonopol och kan välja att samverka med flera andra
aktörer och på så sätt genomföra åtgärder i området. När det gäller natur,
kulturmiljövård och friluftsliv finns ett delat ansvar mellan kommun och
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stat. Länsstyrelsen är statens företrädare och ska tillvarata intressen i länet
och bland annat där natur, kulturmiljövård, friluftsliv och rekreation ingår.
Länsstyrelse kan överpröva ärenden där man bedömer att något riksintresse
inte tillgodoses i kommunens planering.
Idag består kommittén av fem medlemskommuner. Lund, Malmö*, Sjöbo,
Trelleborg och Skurup. Varje kommun utser två ledamöter och två
ersättare. Mandatperioden är på fyra år och kommittén har fyra
sammanträden per år. Medlemmarna utser även tjänstepersoner som är
kontaktpersoner mellan kommunerna och kommittén. Från Skurup är det
enhetschefen för miljöstrategiska enheten. *Malmö är medlem året ut.
Varje sammanträde föregås av ett presidiemöte med ordförande, vice
ordförande, kommunernas kontaktpersoner samt sekreteraren.
Sammanträdena fördelas mellan kommunerna och då tillhandahålls lokal,
bjuda på förtäring och bidra med föredragsförhållare. Länsstyrelsen brukar
ha en representant på plats under sammanträdena.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen anhåller om Skurups kommuns utträde ur Romeleås- och
sjölandskapskommittén RÅSK från och med 2023-12-31.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 115: Kommunstyrelsen anhåller om
Skurups kommuns utträde ur Romeleås och sjölandskapskommittén RÅSK
från och med 2023-12-31.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Lena Johansson, enhetschef.
Romeleås- och sjölandskapskommittén RÅSK.
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Delegering av överlåtelse till bostadsrättsförening
samt undertecknande av köpebrev Skivarp 11:90
Ärendenummer KS 2021.1022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att fatta
beslut om överlåtelse till bostadsrättsförening samt underteckna köpebrev.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17, § 136, att godkänna köpeavtal för
del av fastigheten Skivarp 11:68. Köpeavtalet är undertecknat 2021-05-26.
Sedan köpeavtalet tecknades har en avstyckning skett och den aktuella
fastigheten har fått fastighetsbeteckningen Skivarp 11:90.
Alla villkor i köpeavtalet är uppfyllda och tillträde av fastigheten ska ske.
Vid tillträde ska köparen erlägga den totala köpeskillingen och som kvittens
på att betalning har genomförts och att villkoren i köpeavtalet är uppfyllda
så utfärdar kommunen ett köpebrev. Köpebrevet ska ligga till grund för
köparens ansökan om lagfart.
Köparen har för avsikt att bygga bostadsrätter. Ett vanligt förfarande är att
överlåtelse till bostadsrättsföreningen sker innan byggnation påbörjas. I och
med följande skrivning om överlåtelseförbud i köpeavtalet kan denna
överlåtelse inte ske.
"Fastigheten inte får överlåtas med tillträdesdag innan exploatering av
fastigheten är färdigställd. Med färdigställande avses därvid att byggnation
har godkänts vid slutbesiktning och är färdig för inflyttning samt att
byggnationen av de allmänna anläggningarna är färdigställda."
Kommunen har tidigare sålt tomter där det i köpeavtalet har framgått ett
undantag för överlåtelser till bostadsrättsföreningar. I detta fall har
undantaget inte funnits med i köpeavtalet.
Beslutsunderlag
Köpeavtal, daterat 2021-05-26 (KS 2021.1022)
Förslag på Köpebrev Skivarp 11:90, daterat 2022-05-31
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att fatta
beslut om överlåtelse till bostadsrättsförening samt underteckna köpebrev.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 117: Kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om överlåtelse till
bostadsrättsförening samt underteckna köpebrev.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Frida Olofsson, exploateringsingenjör.
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Återremiss av initiativ från Babak Rahimi (V) om
biologisk mångfald
Ärendenummer KS 2022.49
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras i avvaktan på
kommunstyrelsens ordförandes möte med chefen för kommunteknik.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) yrkar i ett initiativärende att förvaltningen ges i uppdrag
att göra en inventering av all gräsmatteyta som kommunen och dess helägda
bolag förvaltar, för att titta över om det finns ytor som används mycket lite
av kommuninvånarna, och som potentiellt istället skulle kunna omvandlas
till ängsmark med blommande växter för att öka den biologiska mångfalden
och spara pengar på detta.
En gräsyta omvandlas inte till äng bara för att den slutas klippas. Det krävs
omfattande arbeten samt nya maskiner för att ställa om en gräsyta till äng
och sköta densamma. Såväl drift- som investeringsbudget måste utökas.
Utfallet från när kommunen enbart slutade klippa gräsytor förra gången blev
negativt då många av ytorna togs över av fleråriga ogräs med omfattande
klagomål från allmänheten som följd.
De kommunala bolagens totala gräsytor är idag okända. En inventering med
inmätning av de kommunala bolagens grönytor kräver cirka 2,5
manmånader och kostnaden uppgår till cirka 150.000 kr. Resurser eller
medel för detta finns inte idag utan måste tillskjutas driftbudgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25.
Initiativ daterat 2022-01-10.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 118: Beredningsutskottet anser ärendet
vara allsidigt belyst och överlämnar det till kommunstyrelsen utan förslag.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 35: Initiativet remitteras till
beredningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Initiativet avslås.
Babak Rahimi (V): Initiativet bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Initiativet bifalles.
Therese Nilsson (L): Initiativet bifalles.
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Jörgen Lidfeldt (-): Initiativet bifalles.
Magnus Alm (S): Initiativet bifalles.
Magnus Alm (S): Utredningen ska finansieras inom ramen för årets budget.
Babak Rahimi (V): Finansieras inom ramen för årets budget.
Kent Olsson (SkuP): Ärendet återremitteras i avvaktan på
kommunstyrelsens ordförandes möte med chefen för kommunteknik.
Lars Nyström (SD): Kent Olssons (SkuP) förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Babak Rahimis (V) förslag om
att ärendet ska avgöras idag mot Kent Olssons (SkuP) förslag om att ärendet
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Kent
Olssons (SkuP) förslag, d v s att ärendet återremitteras i avvaktan på
kommunstyrelsens ordförandes möte med chefen för kommunteknik.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
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Svar på initiativ från Åsa Ekblad (M) om
kommunstyrelsens möjlighet att del av protokoll från
Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2022.50
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anse initiativet besvarat.
Reservation
Johan Bolinder (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) förslår i en skrivelse att kommunstyrelsen begär att få ta del
av protokoll 6 månader tillbaka från Skurupshem AB. Vid avslag krävs ett
överklagningsbart beslut.
Efter det att initiativet inlämnades gjorde kanslichefen en genomgång av de
aktuella protokollen enligt följande:
Med anledning av initiativärende väckt i kommunstyrelsen den 10 januari
2022 har undertecknad gjort en genomgång av Skurupshems protokoll de
senaste sex månaderna. Vid genomgången har undertecknad funnit fyra
ärenden som har sekretessbelagts.
Beslutsunderlag
Initiativ daterat 2022-01-10.
Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, 2022-05-27.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Initiativet anses besvarat.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 119:
Huvudförslag
Initiativet anses besvarat.
Alternativförslag
Initiativet bifalles.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-21

Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 36: Initiativet remitteras till
beredningsutskottet och innan ärendet behandlas förs en dialog
med Skurupshem AB om hur sekretess i protokollen hanteras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Lena Axelssons (S) förslag, d v s att anse
initiativet besvarat.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om öppet
kommunstyrelse för allmänheten
Ärendenummer KS 2022.47
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anse initiativet besvarat.
Reservation
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i initiativärende följande:
”Att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i den
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (2017:725) och
samtidigt förordnar vilka delar av dagordningen som ska vara offentlig.
Att sammanträdena ska fortsatt hållas inom stängda dörrar i vilka ärende det
förekommer myndighetsutövning samt förebringas uppgifter som hos
kommunstyrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).”
I 6 kap 25 § kommunallagen regleras under vilka förutsättningar en nämnds
(avser även kommunstyrelse) sammanträden kan vara offentliga. I nämnda
paragraf sägs att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om
fullmäktige har medgett det. Det regleras även att en nämnds sammanträden
alltid ska hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos
nämnden.
I Reglemente för kommunstyrelsen som antagits av kommunfullmäktige
framgår det i 8 § att kommunstyrelsen får besluta om sammanträde skall
vara öppet. Då kommunfullmäktige således har medgett att
kommunstyrelsen håller öppna sammanträden är det upp till
kommunstyrelsen att ta ställning till om så ska ske.
Ärenden som omfattar myndighetsutövning eller sekretess ska alltid hållas
inom stängda dörrar vilket framgår direkt av lagtexten.
Om kommunstyrelsen bifaller initiativärendet bör det också tas ställning till
om den information som lämnas på sammanträdena ska vara offentlig eller
stängd.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-09.
Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, 2022-06-02.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Initiativet överlämnas till kommunstyrelsen för kommande mandatperiod att
ta ställning till.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 120:
Huvudförslag
Initiativet anses besvarat.
Alternativförslag
Initiativet bifalles.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 34: Initiativet remitteras till
beredningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles.
Magnus Alm (S): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att anse initiativet besvarat.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Magnus Alms (S) förslag att bifalla
beredningsutskottets huvudförslag.
Nej-röst för att bifalla Lars Nyströms (SD) förslag att
bifalla beredningsutskottets alternativförslag.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 7 jaröster mot 6 nej-röster att bifalla Magnus Alms (S) förslag, d v s att anse
initiativet besvarat.
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Följande ledamöter röstade ja:
Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm (S), Roland Hansson
(S), Therese Nilsson (L), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Kent Olsson (SkuP), Björn Hortevall (M) och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Svar på initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att införa
"Hesa Fredrik" i våra större byar
Ärendenummer KS 2022.386
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att Skurups kommun kontaktar
vederbörande myndighet för att få tillstånd för att montera upp Hesa Fredrik
i kommunens större byar.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (-) har 2022-02-24 ställt ett initiativärende om att Skurups
kommun kontaktar vederbörande myndighet för att få tillstånd för att
montera upp Hesa Fredrik i kommunens större byar.
Det är kommunen som bestämmer var ljudsändare ska placeras och vid
behov av att placera ut nya ljudsändare kan kommunen ansöka om detta hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ljudsändare kan
exempelvis placeras i ett område där det finns farlig verksamhet eller där det
bor många människor.
Att sända ut ett VMA kan ske på flera olika sätt och inte enbart genom en
ljudanläggning. Regeringens utredning föreslår att ett meddelande som
huvudregel ska sändas i radio och tv samt till telefoner för att säkerställa att
så många som möjligt får del av det. En myndighet kan begära att
meddelandet även ska sändas i anläggningar för utomhusvarning, om det
bedöms lämpligt.
Ekonomi

Införskaffning och installation av ljudsändare medför ingen kostnad. Efter
godkänd ansökan kommer MSB att installera ljudsändarna kostnadsfritt för
kommunen.
Däremot ansvarar kommunen för drift och underhåll av utomhusvarningssystemet. Kommunen får statlig ersättning för detta som betalas ut i
samband med att kommuner får övrig ersättning från staten för andra
åtgärder för höjd beredskap. Ersättningen är 1145 kr per år och ljudsändare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25.
Initiativärende daterad 2022-03-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 121:
Huvudförslag
Initiativet bifalles.
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Alternativförslag
Initiativet anses besvarat med hänvisning till ställningstagande i ärende KS
2022.319 motion om att placera utomhusvarning hesa Fredrik i kommunens
större orter.
Kommunstyrelsen 2022-04-06, § 98: Initiativet remitteras till
kommunövergripande staben för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-): Initiativet bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Lidfeldts (-) förslag mot
beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
beredningsutskottets förslag, d v s att anse initiativet besvarat med
hänvisning till ställningstagande i ärende KS 2022.319 motion om att
placera utomhusvarning hesa Fredrik i kommunens större orter.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Jörgen Lidfeldts (-) förslag.
Nej-röst för att bifalla beredningsutskottets förslag.
Omröstning
Vid härefter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 7 jaröster mot 6 nej-röster att bifalla Jörgen Lidfeldts (-) förslag, d v s att bifalla
initiativet.
Följande ledamöter röstade ja:
Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm (S), Roland Hansson
(S), Therese Nilsson (L), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Kent Olsson (SkuP), Björn Hortevall (M) och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Svar på initiativ från Johan Bolinder (M) om åtgärder
kopplade till Rysslands invasion av Ukraina
Ärendenummer KS 2022.390
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat.
Reservation
Johan Bolinder (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Johan Bolinder (M) och Åsa Ekblad (M) har 2022-03-07 ställt ett
initiativärende om att Skurups kommun ska visa total lojalitet mot Ukraina
och skapa omfattande beredskap i kommunen genom följande att-satser:
•
•
•
•
•

Ta fram en uppdaterad beredskapsplan på kort och lång sikt.
Agera samordnande mellan frivilligorganisationer, privatpersoner,
kommun och myndigheter för att underlätta informationsflöde och
formalia kopplat till de flyktingströmmar från Ukraina.
Kommunen inventerar lediga lokaler som kan iordningställas för
sovsalar för skyddsbehövande från Ukraina.
Kommunen ser över sin civilberedskap genom att inventera
kommunens material och uppdatera det som behövs.
Kommunen och dess kommunala bolag omgående ser över möjliga
band till Ryssland för att omgående kapa dessa.

Det svenska krishanteringssystemet bygger på samverkan och det som
brukar kallas för de tre grundprinciperna; ansvarsprincipen, likhetsprincipen
och närhetsprincipen.
I korthet innebär principerna att den som ansvarar för en verksamhet under
normala förhållanden också ansvarar för dessa under en krissituation och att
verksamheten så långt det är möjligt ska ledas och fungera på liknande sätt
som vid normala förhållanden samt att krisen ska hanteras där den inträffar
och av dem som är närmast berörda och ansvariga.
Det är Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande
förordning som specifikt reglerar den kommunala krishanteringen i
Sverige.
I enlighet med lagstiftningen har kommunen analyserat vilka extraordinära
händelser i fredstid som kan inträffa och dokumenterat dessa i en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA). Därtill har en plan för extraordinära händelser
upprättats för mandatperioden.
De samhällsviktiga verksamheter som identifierats i RSA´n har vidare
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arbetat med kontinuitetsplanering för att säkerställa att den samhällsviktiga
verksamheten kan bedrivas på en tolerabel nivå även under störda
förhållanden. Individ- och omsorgsförvaltningen har även genomfört en
riskanalys med handlingsplan för kommunens ansvar för ensamkommande
barn.
Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av personer i Sverige
och detta gäller även flyktingar med stöd av massflyktsdirektivet. Ny lag
föreslås träda i kraft 2022-07-01 där Migrationsverket föreslås bland annat
få rätt att anvisa en kommun att ordna boendet för dessa personer.
Kommunerna ska få ersättning för anvisningarna och ersättningar liksom
fördelningen av anvisningar ska regleras i förordning. Förslaget innebär
också att kommunerna behöver se över möjligheten för mer långsiktiga
boendeformer.
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen
ska verka för att olika aktörer inom kommunens geografiska område får
möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför
hantering av extraordinära händelser. På samma sätt har Länsstyrelsen ett
geografiskt områdesansvar på regional nivå vilket bland annat innefattar att
ha en sammanhållande och aktiv roll i den gemensamma hanteringen av
samhällsstörningar i länet.
Utifrån sitt geografiska områdesansvar kallade Länsstyrelsen den 24
februari 2022 till en regional samverkanskonferens med anledning av
invasionen av Ukraina. Dessa samverkanskonferenser har varit stående
inslag genom hela perioden och arbetsgrupper har bildats för att hantera
specifika frågor såsom migration.
I början av mars och in i april mottog kommunen en mängd erbjudanden om
stöd och hjälp från allmänheten till flyktingar från Ukraina. Dessa
erbjudanden dokumenterades och förmedlades till Migrationsverket. På
kommunens hemsida finns information och länkar till berörda myndigheter
och deras information. Kommunen ställde även en förfrågan till
Frivilligorganisationer om de hade sängar att skänka eller sälja till
kommunen för att kommunen skulle kunna iordningställa sovplatser.
Kommunen genomförde en inventering av lokaler och boendeplatser för så
kallade akutboenden efter en förfrågan från Migrationsverket den 7 mars.
Utifrån den kravspecifikation som medföljde akutboendena kunde inga
boendeplatser tillgängliggöras omgående utan tänkbara boendeplatser
krävde åtgärder för att iordningställas. Förslaget har behandlats i
kommunstyrelsen avseende sakåtgärder samt i kommunfullmäktige
avseende finansiering.
Skurups kommun har via kommunens säkerhetsenhet haft dialog med
Migrationsverket om att teckna särskilt avtal kring evakueringsboende.
Migrationsverket meddelade den 4 april att det inte fanns ett behov av att

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-21

Sida

64 (69)

teckna avtal om denna typ av boendeform med kommunen då
boendeefterfrågan inte längre var lika högt. Den 6 maj uppger
Migrationsverket i en skrivelse (Diarienummer: 7.1-2022-9534) ”Behovet
av tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsboenden, fortsätter att
minska. Det innebär att vi nu kan gå ner ytterligare i beredskap”. Därtill
meddelar Migrationsverket i samma skrivelse att de beslutar att minska
behovet av tillfälliga boenden till 2000 platser fram till den 31 maj.
Kommunens arbete med civilt försvar har varit pågående sedan 2018 och är
definierat i en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner
(SKR) ”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar –
2018-2020 med revideringar till och med 2022”. Kommunen har sedan
2018 arbetat med de prioriterade arbetsuppgifterna i denna
överenskommelse.
Den 9 mars beslutade tjänstemannakommunledningen att utifrån RSA och
kontinuitetsanalyser inventera behovet av kritiska varor och säkerställa
tillgången av dessa för minst en månad. Inventeringen och införskaffandet
av dessa varor är pågående. Till detta bör det nämnas att behovet av el är
kritiskt för många samhällsviktiga verksamheter varför ett arbete kring
reservkraft har inletts. Införskaffning av reservkraft till de verksamheter
som är elberoende kommer att medföra kostnader som ännu ej är helt
klarlagda, men dock till betydande belopp.
På Regeringens hemsida återfinns en sammanställning av de sanktioner som
riktats mot Ryssland sedan invasionen av Ukraina. Det kan behöva utredas
vilka tjänster och avtal som finns mellan kommunen och Ryssland och i
vilken omfattning dessa påverkas av sanktionerna. Den 2 mars uppmanade
Regeringen även svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta
samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.
Kommunens upphandlingsenhet har inventerat kommunens avtal och
bedömer att det inte finns avtal som har direkt koppling till Ryssland.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22.
Skrivelse daterad 2022-03-07.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-06-07, § 122:
Huvudförslag
Initiativet anses besvarat.
Alternativförslag
Initiativet bifalles.
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Kommunstyrelsen 2022-04-06, 96: Initiativet remitteras till
kommunövergripande staben för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Punkt 1, 4 och 5 bifalles. Punkt 2 och 3 anses besvarad.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Johan Bolinder (M): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Johan Bolinders (M) förslag mot
beredningsutskottets alternativförslag och finner att kommunstyrelsen
utser Johan Bolinders (M) förslag till motförslag mot beredningsutskottets
huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Johan Bolinders (M) förslag mot
beredningsutskottets huvudförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
beredningsutskottets huvudförslag, d v s att kommunstyrelsen
anser initiativet besvarat.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare.
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Anmälningsärenden
Ärendenummer KS 2022.26
Kommunstyrelsens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälningsärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal och domar till kommunstyrelsen från
kommunövergripande staben.
Sammanställning anmälan av avtal till kommunstyrelsen från skol- och
utbildningsförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal till kommunstyrelsen från
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningsärendena ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer KS 2022.27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisningar av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2022-06-15.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-06-14.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2022.28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
KS 2022.12,Socialnämndsutskott, 2022-06-01, § 26-34.
KS 2022.91, Beredningsutskott, 2022-05-03, § 54-86.
KS 2022.92, Beredningsutskott, 2022-06-07, § 90-122.
KS 2022.189, Personalutskottet, 2022-04-21, § 24-30.
KS 2022.309, Skol- och utbildningsutskott, 2022-04-25, § 23-26.
KS 2022.373, Skol- och utbildningsutskott, 2022-05-16, § 27-32.
KS 2022.500, Beredningsutskott, 2022-05-03, § 87-89, 26 kap 1 § OSL Socialtjänsten.
KS 2022.512, Socialnämndsutskott, 2022-05-13, § 16-25.
KS 2022.746, Beredningsutskott, 2022-06-07, § 123-124, 26 kap 1 § OSL Socialtjänsten.
SH 2022.46, Skurupshem AB, 2022-05-09, § 59-60.
SH 2022.50, Skurupshem AB, 2022-05-24, § 61-78.
KA 2022.24, Skurup Kommunala AB, 2022-05-19, § 54-66.
EL 2022.34, Skurups Elverk AB, 2022-05-25, § 38-47.
EH 2022.15, Skurups Energihandel AB, 2022-05-25, § 29-34.
JB 2022.20, Skurups Jordbruks AB, 2022-05-05, § 42-53.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2022-06-14.
Sammanställning över protokoll från bolag, daterad 2022-06-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Remittering av initiativ från Babak Rahimi (V) om rätten
till heltid
Ärendenummer KS 2022.892
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till personalutskottet för beredning.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse förslår Babak Rahimi (V) följande:
•
•
•

Att personalutskottet säkerställer att den som är anställd på vikariat
får veta vem personen vikarierar för.
Att den som i grunden har en timanställning erbjuds möjligheten att
få en heltidstjänst.
Att personalutskott återrapporterar till KS under hösten hur många
personer har fått felaktigt anställningsavtal för vikarietjänst och hur
många tackat ja till heltidstjänst.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-06-21.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Ärendet remitteras till personalutskottet för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Personalutskottet.

