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Mötets ärendenummer

KS 2022.323

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2022-08-30, kl. 08.30–13.10

Beslutande

Johan Bolinder (M), § 184-187
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande
Kent Olsson (SkuP), § 184-187
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD), justerare
Jörgen Lidfeldt (-), 1:e vice ordförande
Jimmy Nilsson (-), § 185-214
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), ordförande
Roland Hansson (S), § 184-187
Therese Nilsson (L)
Babak Rahimi (V)
Bianka Berg (M), § 188-214
Björn Hortevall (M), § 188-214
Ingvar Wennersten (SD), § 184
Yvonne K Nilsson (S), § 188-214

Närvarande ersättare

Loubna Stensåker-Göransson (M), § 184-187
Bianka Berg (M), § 184-187
Björn Hortevall (M), § 184-187
Ingvar Wennersten (SD), § 185-214
Yvonne K Nilsson (S), § 184-187
Claes-Göran Kullberg (-)
Tommy Göransson (S)
Sven Strandberg (KV)

Övriga närvarande

Nina Mårtensson, förbundsdirektör, Skånes kommuner, § 185
Annika Jansson, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef

Justerade paragrafer

§ 184–214

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Socialnämndsutskottet och skol- och utbildningsutskottet ska till nästa
kommunstyrelse redogöra vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i
balans.
Protokollsanteckning
Åsa Ekblad (M) vill ha fört till protokollet att hon ej kunnat utföra sitt
uppdrag som justerare för att ordföranden Magnus Alm (S) gjort sig
oanträffbar.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) informerar om:
Personalutskottet ska ha sitt första möte efter sommaren den 1 september
2022.
att skol- och utbildningsutskottet har fått en betygsgenomgång och efter
sommarskolan har resultatet blivit +0,2 %. Utskotter har varit på
studiebesök på Mölleskolan för att höra hur de jobbat med studiero/trygghet.
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Information om Skånes kommuner efter
omorganisationen

Ärendenummer KS 2022.323

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Nina Mårtensson informerar om Skånes kommuner efter
omorganisationen.
Beslutsunderlag
Information från Skånes kommuner till kommunstyrelsen i Skurup
2022-08-30.
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Information från kommundirektören

Ärendenummer KS 2022.323

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Marcus Willman informerar om kommunövergripande
stabens och serviceförvaltningens verksamhetsområden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsläget - SKR
Kommunanvisningar utifrån massflyktsdirektivet
Länsstyrelsen – Södra civilområdet
Film om att jobba i Skurup
Invigning Rydsgårdsskolan respektive Schiffendorf förskola
Larmtider för kommunhuset
Visselblåsarfunktion
Pågående projekt
Regionplan 2022-2040.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens information till kommunstyrelsen 2022-08-30.
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Budgetuppföljning per 2022-06-30

Ärendenummer KS 2022.886

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänna rapporten Budgetuppföljning per 2022-06-30.
Kommunstyrelsen ger skol- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inte
vidta några besparingar och återgå till den planerade verksamheten som
förelåg innan sommaren.
Kommunstyrelsen avslår Johan Bolinders (M) förslag.
Kommunstyrelsen tackar Birgitta Bergman, ekonomichefen för denhär tiden
och önskar henne lycka till framöver samt hälsar Emil Persson välkommen
som tf ekonomichef och önskar honom lycka till i sin nya roll.
Reservation
Moderaternas kommunstyrelseledamöter reserverar sig mot beslutet att
bifalla Magnus Alms (S) förslag i till protokollet bifogad skriftlig
reservation.
Lars Nyström (SD reserverar sig mot beslutet att bifalla Magnus Alms (S)
förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet att bifalla Magnus Alms (S)
förslag.
Moderaternas kommunstyrelseledamöter reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Kent Olsson reserverar sig mot beslutet att avslå Johan Bolinders (M)
förslag.
Lars Nyström reserverar sig mot beslutet att avslå Johan Bolinders (M)
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Resultat
2022 års prognos för Skurups kommun visar ett resultat på 10,0 mkr
(exklusive bolagen) och är 0,2 mkr högre än budget (9,8 mkr).
Driftskostnader
Prognos per verksamhet:
Kommunövergripande stab

65 593 tkr

Myndighetsverksamhet

1 432 tkr

Serviceförvaltningen
Individ- och omsorgsförvaltningen

91 287 tkr
312 650 tkr
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Skol- och utbildningsförvaltningen

473 471 tkr

Kommunstyrelsen

Centralt samt finansiering
Summa:

2022-08-30

- 7 368 tkr
937 065 tkr

Verksamhetens driftkostnader prognostiseras avvika negativt med 1,6 mkr
jämfört med budget. Underskott beräknas för Kommunövergripande stab
med 1 700 tkr, Individ- och omsorgsförvaltningen med 5 870 tkr och Skoloch utbildningsförvaltningen med 9 000 tkr. Centralt samt finansiering
prognostiserar överskott på 15 000 tkr.
Skatter och generella bidrag
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning avviker positivt
med 0,9 mkr högre än budgeterat. Skatteintäkterna för 2022 är 0,9 mkr
bättre än budgeterat. Avräkning av 2022 års skatteintäkter bidrar positivt till
skatteunderlagstillväxten, 0,9 mkr och avräkning av 2021 är enligt budget.
Generella statsbidrag och utjämning är enligt budget. LSS-utjämningen
beräknas uppgå till 26,2 mkr en minskning i förhållande till 2021 då den var
27,3 mkr. Finansnettot prognostiseras bli 0,9 mkr bättre än budgeten och
avser högre intäkter för borgensavgifter
Balanskravsresultat
Resultat
2022 års prognos för Skurups kommun visar ett resultat på 10,0 mkr
(exklusive bolagen) och är 0,2 mkr högre än budget (9,8 mkr).
Driftskostnader
Prognos per verksamhet:
Kommunövergripande stab
Myndighetsverksamhet
Serviceförvaltningen

65 593 tkr
1 432 tkr
91 287 tkr

Individ- och omsorgsförvaltningen

312 650 tkr

Skol- och utbildningsförvaltningen

473 471 tkr

Centralt samt finansiering
Summa:

- 7 368 tkr
937 065 tkr

Verksamhetens driftkostnader prognostiseras avvika negativt med 1,6 mkr
jämfört med budget. Underskott beräknas för Kommunövergripande stab
med 1 700 tkr, Individ- och omsorgsförvaltningen med 5 870 tkr och Skoloch utbildningsförvaltningen med 9 000 tkr. Centralt samt finansiering
prognostiserar överskott på 15 000 tkr.
Skatter och generella bidrag

Sida

8 (60)

Dokumenttyp

Sida

Protokoll
Instans

Kommunstyrelsen

9 (60)

Mötesdatum

2022-08-30

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning avviker positivt
med 0,9 mkr högre än budgeterat. Skatteintäkterna för 2022 är 0,9 mkr
bättre än budgeterat. Avräkning av 2022 års skatteintäkter bidrar positivt till
skatteunderlagstillväxten, 0,9 mkr och avräkning av 2021 är enligt budget.
Generella statsbidrag och utjämning är enligt budget. LSS-utjämningen
beräknas uppgå till 26,2 mkr en minskning i förhållande till 2021 då den var
27,3 mkr. Finansnettot prognostiseras bli 0,9 mkr bättre än budgeten och
avser högre intäkter för borgensavgifter
Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna
överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är
huvudprincipen att underskottet ska kompenseras inom tre år och att
kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Kommunfullmäktige
kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta att inte återställa hela eller
delar av ett underskott. Skälen ska då tydligt specificeras i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Enligt budgetuppföljning per
2022-06-30 kommer kommunen inte att klara det lagstadgade balanskravet.
Underskottet kommer att uppgå till minus 5,0 mkr. Utifrån de reviderade
lokala riktlinjer som kommunfullmäktige antog i december 2019 kan
kommunen, vid en konstaterad konjunkturförsvagning, ta medel från RUR i
anspråk för att jämna ut kravet om ett återställande av resultatet under
kommande treårsperiod. Förslag att för år 2022 minska RUR med 5,0 mkr
för att uppnå balanskravsresultat och därmed minska kravet om återställning
av årets resultat.
Balanskravsutredning
Årets resultat:

+10,0

Reducering av samtliga realisationsvinster:

-15,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar:

-5,0

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR):

+5,0

Balanskravsresultat

0,0

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-25.
Juniuppföljning 2022 – sammanställning.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporten Budgetuppföljning per
2022-06-30.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 138: Inför kommunstyrelsens behandling
av ärendet ska förtydligande av underlaget göras gällande balanskravet och
att ekonomichefen ska närvara på kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Ge skol- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inte
vidta några ytterligare besparingar och återgå till den planerade
verksamheten som förelåg innan sommaren.
Johan Bolinder (M): Kommunfullmäktige river upp delar av
kompletteringsbudgeten för att prioritera kärnverksamheten.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Magnus Alms (S) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Johan Bolinder (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen avslår desamma.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå Johan Bolinders (M) förslag.
Nej-röst för att bifalla Johan Bolinders (M) förslag.
Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med åtta jaröster mot fem nej-röster att avslå Johan Bolinders (M) förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), 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), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP) och Lars Nyström (SD).
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Avskrivning av ärende om entledigande av styrelsen i
Skurups Kommunhus AB

Ärendenummer KS 2018.981

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avskriver ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 126, återremitterat ett ärende om att
entlediga styrelsen i Skurups Kommunhus AB. Med hänsyn till att
mandatperioden snart är slut föreslår kommunstyrelsens ordförande att
ärende avskrivs från vidare hantering.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2022-08-10.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige avskriver ärendet.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 130: Kommunfullmäktige avskriver
ärendet.
Kommunfullmäktige 2022-03-28, § 126: Ärendet återremitteras för
klargörande av den parlamentariska fördelningen vid val.
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 72: Kommunstyrelsen föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen (ledamöter och
suppleanter) i Skurups Kommunhus AB.
Kommunfullmäktige förrättar nytt val av styrelse (ledamöter, suppleanter
och presidium) i Skurups Kommunhus AB
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Verksamhetsöverlåtese av Skurups Jordbruks AB till
Skurups kommun

Ärendenummer KS 2022.865

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1) Skurups Jordbruks AB ska fr o m 2023-07-01 bedrivas i förvaltningsform
inom skol- och utbildningsförvaltningen (kommunstyrelsen). Detta sker
såsom verksamhetsövergång.
2) Kommunstyrelsen köper Skurups Jordbruks AB till bokförda värdet per
2023-06-30.
3) Verksamhetsöverlåtelsen från Skurups Jordbruks AB till skol- och
utbildningsförvaltningen (kommunstyrelsen) ska ske genom koncernfordran
och lån regleras inom bolagskoncernen och dess bolag.
4) Skurups Jordbruks AB likvideras.
5) Kommunstyrelsen gör en utredning i syfte att optimera det interna
resursutnyttjandet inför verksamhetsövergången 2023-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Vid Skurups Kommunhus AB:s styrelsemöte 2022-03-30 togs ett
inriktningsbeslut om att ändra driftformen för Skurups Jordbruks AB till
förvaltningsform. Inriktningsbeslutet baseras på den utredning som Skoloch utbildningsförvaltningen och Skurups Jordbruks AB redovisat.
Verksamhetsöverlåtelse

Uppdraget att leda planeringen av verksamhetsöverlåtelsen ställs till Skoloch utbildningsförvaltningen och Nils Holgersson gymnasiet. Skurups
Jordbruks AB stödjer skol- och utbildningsförvaltningen.
Beslut om verksamhetsöverlåtelse fattas av kommunfullmäktige.
Verksamhetsöverlåtelse sker från Skurups Jordbruks AB till Skurups
kommun per 2023-07-01.
Kommunen köper verksamheten för det bokförda värdet per 2023-06-30.
Bolaget föreslås likvideras.
Ett annat alternativ är att låta bolaget ligga ”vilande” om man t.ex. i
framtiden avser överföra någon verksamhet från kommun eller bolag för att
driva i bolagsform eller sälja ut någon verksamhet från övriga
bolag/fastigheter. Det alternativet kräver att årsredovisning ska upprättas för
det vilande bolaget vilket medför kostnader. Krav på revision upphör först
då de senaste två åren går under vissa värden. Dock består kravet på
lekmannarevisor.
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Ett avtal om verksamhetsöverlåtelse upprättas där definition ska framgå vad
avser vad skolan (Skurups kommun) köper, alltså vilken verksamhet och
vilka resurser överförs. För detta krävs juridiskt stöd. I avtalet föreslås
köpeskillingen sättas till det bokförda värdet. Eftersom jordbruksbolaget har
en historik med icke vinstdrivande verksamhet är bedömningen att de
bokförda värdena motsvarar marknadsvärdet på verksamheten.
Bedömningen är att det saknas dolda över eller undervärden på de tillgångar
som finns i bolaget.
Verksamhetsöverlåtelsen är momsfri förutsatt att det är en hel
verksamhetsgren/verksamhet som överlåtes.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetsöverlåtelse SKJB till Ks-SUF (220523).
Rapport – NHUC och Jordbruksbolaget 2022-03-21.
Preliminär verksamhetsanalys Skurups Jordbruks AB 2020-07-06 HIR.
Bilagor preliminär analys SKJAB.
Bilaga 2. Investeringsplan SKJAB.
Bilaga 3. Investeringskalkyl Kostall.
Rapport ekonomisk analys Nils Holgersson gymnasiet HIR.
Preliminär verksamhetsanalys Skurups Jordbruks AB 2020-07-06.
SKJB Inlämning till Moderbolaget 220315 (Slutlig version).
Investeringskalkyl Kostall 220312.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 131:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1) Skurups Jordbruks AB ska fr o m 2023-07-01 bedrivas i förvaltningsform
inom skol- och utbildningsförvaltningen (kommunstyrelsen). Detta sker
såsom verksamhetsövergång.
2) Kommunstyrelsen köper Skurups Jordbruks AB till bokförda värdet per
2023-06-30.
3) Verksamhetsöverlåtelsen från Skurups Jordbruks AB till skol- och
utbildningsförvaltningen (kommunstyrelsen) ska ske genom koncernfordran
och lån regleras inom bolagskoncernen och dess bolag.
4) Skurups Jordbruks AB likvideras.
5) Kommunstyrelsen gör en utredning i syfte att optimera det interna
resursutnyttjandet inför verksamhetsövergången 2023-07-01.
Skurups Kommunhus AB 2022-06-27, § 43: Styrelsen kompletterar
ärende MB 2021.30 om verksamhetsövergång av Skurups Jordbruks AB till
förvaltningsform enligt följande:
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Skurups Kommunhus AB rekommenderar att kommunstyrelsen gör en
utredning i syfte att optimera det interna resursutnyttjandet inför
verksamhetsövergången den 1 juli 2023.
Skurups Kommunhus AB 2022-05-31, § 33: Skurups Kommunhus AB
föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1) Skurups Jordbruks AB ska fr o m 2023-07-01 bedrivas i förvaltningsform
inom Skol- och utbildningsförvaltningen (Kommunstyrelsen). Detta sker
såsom verksamhetsövergång.
2) Kommunstyrelsen köper Skurups Jordbruks AB till bokförda värdet per
2023-06-30.
3) Verksamhetsöverlåtelsen från Skurups Jordbruks AB till Skol- och
utbildningsförvaltningen (Kommunstyrelsen) ska ske genom koncernfordran
och lån regleras inom bolagskoncernen och dess bolag.
4) Skurups Jordbruks AB likvideras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Skurups Kommunhus AB.
Skurups Jordbruks AB.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Ekonomienheten.
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Bolagspolicy för Skurups kommunkoncern

Ärendenummer KS 2022.866

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande:
Kommunfullmäktige antar förslag till Bolagspolicy med följande tillägg
under rubriken Koncernmoderbolaget, Skurups kommunhus AB:
Detta innebär att koncernmoderbolaget alltid har beslutanderätt över
koncerndotterbolagen, samt där följande ansvar. Koncerndotterbolagen är
således alltid skyldiga att följa de beslut som koncernmoderbolaget fattar.
Sammanfattning av ärendet
VD Marcus Willman har upprättat förslag till Bolagspolicy.
En betydande del av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform.
Mycket stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens
ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för framför
allt kommunernas samlade ekonomi. Verksamhetsmässigt representerar
också bolagen väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Det är
därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform
innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge
medborgarna en god livssituation.
Beslutsunderlag
Förslag till bolagspolicy.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 132:
Kommunfullmäktige antar förslag till Bolagspolicy med följande tillägg
under rubriken Koncernmoderbolaget, Skurups kommunhus AB:
Detta innebär att koncernmoderbolaget alltid har beslutanderätt över
koncerndotterbolagen, samt där följande ansvar. Koncerndotterbolagen är
således alltid skyldiga att följa de beslut som koncernmoderbolaget fattar.
Skurups Kommunhus AB 2022-05-31, § 35:
Skurups Kommunhus AB föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat
förslag till Bolagspolicy med följande tillägg under rubriken
Koncernmoderbolaget, Skurups kommunhus AB:
Detta innebär att koncernmoderbolaget alltid har beslutanderätt över
koncerndotterbolagen, samt där följande ansvar. Koncerndotterbolagen är
således alltid skyldiga att följa de beslut som koncernmoderbolaget fattar.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottet förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skurups Kommunhus AB.
Kanslienheten.
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Uppdrag att revidera ägardirektiven för
koncernbolagen

Ärendenummer KS 2022.867

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
ägardirektiven för koncernbolagen och med beaktande av följande förslag
på ekonomiska direktiv inför år 2023:
Ekonomiska målen, Skurupshem AB
- Avkastning på justerat eget kapital 5 %
- Soliditeten 12,5 <soliditet <25 %
- Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad månadsvis
Ekonomiska målen, Skurup Kommunala AB
- Avkastning på justerat eget kapital 0 %
- Soliditeten 2,5 <soliditet <7,5 %
- Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad månadsvis
Ekonomiska målen, Skurups Elverk AB (konsoliderat dotterbolag)
- Avkastning på justerat eget kapital 8 %
- Soliditeten 12,5 <soliditet <25 %
- Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad månadsvis.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Skurups Kommunhus AB har föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
ägardirektiven för koncernbolagen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Skurups Kommunhus AB 2022-05-31, § 36.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 133:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
ägardirektiven för koncernbolagen och med beaktande av följande förslag
på ekonomiska direktiv inför år 2023:
Ekonomiska målen, Skurupshem AB
- Avkastning på justerat eget kapital 5 %
- Soliditeten 12,5 <soliditet <25 %
- Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad månadsvis
Ekonomiska målen, Skurup Kommunala AB
- Avkastning på justerat eget kapital 0 %
- Soliditeten 2,5 <soliditet <7,5 %
- Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad månadsvis
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Ekonomiska målen, Skurups Elverk AB (konsoliderat dotterbolag)
- Avkastning på justerat eget kapital 8 %
- Soliditeten 12,5 <soliditet <25 %
- Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad månadsvis.
Skurups Kommunhus AB 2022-05-31, § 36:
Skurups Kommunhus AB föreslår kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ägardirektiven för koncernbolagen
och med beaktande av följande förslag på ekonomiska direktiv inför år
2023:
Ekonomiska målen, Skurupshem AB
- Avkastning på justerat eget kapital 5 %
- Soliditeten 12,5 - Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad
månadsvis
Ekonomiska målen, Skurup Kommunala AB
- Avkastning på justerat eget kapital 0 %
- Soliditeten 2,5 - Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad
månadsvis
Ekonomiska målen, Skurups Elverk AB (konsoliderat dotterbolag)
- Avkastning på justerat eget kapital 8 %
- Soliditeten 12,5 - Likviditeten, löpande 12 månaders prognos uppdaterad
månadsvis.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottet förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Christian Björkqvist, kanslichefen.
Marcus Willman, VD Skurups Kommunhus AB.
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Nytt LSS-boende

Ärendenummer KS 2022.604
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår följande:
Kommunfullmäktige föreslås besluta om nybyggnation av LSS-bostad med
tio lägenheter.
Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att utgöra
politisk styrgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem AB
om LSS-bostad med tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2023 alternativt 2024.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndsutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2022-02-02 att i
samarbete med Skurupshem AB ta fram förslag till nytt LSS-boende om 1012 platser (KS 2020.1760).
Behov av LSS boenden (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) inom kommunen är stort och ytterligare boende behöver
planeras.
En inventering över framtida boendebehov inom Skurups kommun fram till
år 2026 har sammanställts. Metoden har varit att inventera personer som
redan har en insats inom LSS verksamheten och som kan bedömas ha ett
långvarigt behov av stöd genom LSS boende, från det året de fyller 20 år.
För ungdomar med funktionsvariationer, som tillhör LSS personkrets, är det
ganska vanligt att man går något extra år i skolan och väljer att flytta
hemifrån när man fyller 20 år. Inventeringen omfattar endast i dag kända
personer som har LSS insats eller personer som ansökt om boende enligt
LSS. Eventuell inflyttning, utflyttning eller personer som inte är kända av
LSS verksamheten i dag ingår inte i beräkningen.
Inventeringen visar ett behov att omgående planera boende med totalt 10
platser.
Serviceförvaltningen har tillsammans med Individ- och
omsorgsförvaltningen och Skurupshem undersökt olika
lokaliseringsalternativ för nya LSS-bostäder.
I val av lokalisering har framför allt platser som bedöms kunna ha en snabb
eller redan påbörjad planprocess lyfts fram. Även platser där det redan
genomförts undersökningar har lyfts fram eftersom detta innebär färre
okända konsekvenser kopplat till detaljplan och exploatering.
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De nya LSS-bostäderna föreslås placeras på del av fastigheten Skurup
50:179, öster om Smedgatan i höjd med Ingenjörs- och Arkitektgatan. För
denna yta finns redan ett pågående detaljplanearbete (Pilgården etapp 1),
som var ute på samråd mars 2019. Ifall planförslaget på del av Skurup
50:179 revideras så att byggnation av LSS-bostäder möjliggörs, uppskattas
detaljplanen kunna antas efter ca 7 månader. Det har även genomförts ett
flertal utredningar, vilka visar på att det inte finns någon ökad risk som
utgör hinder för byggnation på området. Dock har utredningarna visat att
fornlämningssituationen, de geotekniska förutsättningarna och
dagvattenhanteringen behöver hanteras i den vidare processen. Anledningen
till att planarbetet inte har fortskridit sedan 2019 beror på att
Serviceförvaltningen ville ta ett helhetsgrepp för hela Pilgården där bland
annat lösning för vatten, avlopp och dagvatten skulle tas i ett större
perspektiv i stället för i ett litet isolerat område. Serviceförvaltningen arbetar
med detta parallellt i form av ett planprogram för hela området - Pilgården.
Det krävs inget nytt beslut om planbesked i Kommunstyrelsen för att
planarbetet på del av Skurup 50:179 (Pilgården etapp 1) ska kunna påbörjas
igen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om nybyggnation av LSS-bostad med
tio lägenheter.
Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att utgöra
politisk styrgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem AB
om LSS-bostad med tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2023 alternativt 2024.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 134:
Kommunfullmäktige föreslås besluta om nybyggnation av LSS-bostad med
tio lägenheter.
Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att utgöra
politisk styrgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem AB
om LSS-bostad med tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2023 alternativt 2024.
Socialnämndsutskottet 2022-06-01, § 28: Kommunfullmäktige föreslås
besluta om nybyggnation av LSS-bostad med tio lägenheter.
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Kommunstyrelsen genom dess socialnämndsutskott, ges i uppdrag att
utgöra
politisk styrgrupp i ärendet samt beställa nybyggnation av Skurupshem AB
om LSS-bostad med tio lägenheter.
Budgetgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet för
driftssättningsåret 2023 alternativt 2024.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottet förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Parkhagen, LSS-chef.
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Riktlinjer för informationssäkerhet - Återremitterat
ärende

Ärendenummer KS 2021.753

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avråder från att väva in arbetsmoment som rör
psykologiskt försvar i riktlinjerna för informationssäkerhet.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för informationssäkerhet återremitterades av kommunfullmäktige
den 31 januari 2022 efter att Anders Kristiansen (SkuP) yrkat att ärendet ska
återremitteras för att i riktlinjerna ta hänsyn till uppdraget för Myndigheten
för psykologiskt försvar.
Myndigheten för psykologiskt försvar inledde sin verksamhet den 1 januari
2022 efter att regeringen den 18 mars 2021 beslutat om att upprätta
myndigheten utifrån den utredning som regeringen tillsatte i augusti 2018
(Dir. 2018:80).
I kommittédirektiv En ny myndighet för psykologiskt försvar (Dir. 2018:80)
anges att ” Det är av betydelse att ett psykologiskt försvar, så långt det är
möjligt under störda förhållanden, kan säkerställa ett öppet och
demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Såväl i fred som vid
höjd beredskap bidrar värnandet av dessa grundläggande värden till att öka
befolkningens risk- och krismedvetenhet, motståndsanda och försvarsvilja.
[…] Det psykologiska försvaret ska kunna upptäcka, möta och förebygga
påverkanskampanjer och desinformation både nationellt och internationellt.
Det ska även stärka befolkningens motståndskraft att själva upptäcka
påverkanskampanjer och desinformation”.
Syftet med det psykologiska försvaret är att värna ett öppet och
demokratiskt samhälle, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och
oberoende. Detta ska göras genom att identifiera, analysera, möta och
förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande
information med avsikt att försvaga landets motståndskraft och
befolkningens försvarsvilja eller på annat sätt påverka människors
uppfattning, beteende eller beslutsfattande.
Psykologiskt försvar handlar i korthet om att öka kunskapen och
hanteringen av desinformation och andra påverkanskampanjer för alla som
bor, verkar och vistas i Sverige. Utöver ökad risk- och krismedvetenhet är
det viktigt inom ett psykologiskt försvar att säkerställa att myndigheter kan
kommunicera med människor även under störda förhållanden och krig som
en del i att kunna hantera eventuell desinformation och
påverkanskampanjer.
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Informationssäkerhet handlar om att skydda information och framförallt den
information som är extra värdefull för både organisationen och den enskilde
individen.
Inom informationssäkerhet pratar man om att skydda information tre
kriterier beroende på informationens art och användningsområde. I detta
menas att information måste skyddas så att
•
•
•

Den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
Det går att lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller
förstörd (riktighet)
Enbart behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet)

Syftet med en riktlinje för informationssäkerhet är att skapa gemensamma
förutsättningar i en organisation för att upprätthålla god kvalitet för den
information som hanteras. Detta uppnås bland annat genom att inventera
sina informationstillgångar, klassificera informationen och säkerställa att
den förvaras och skyddas på erforderligt sätt.
Att arbeta systematiskt med informationssäkerhet bidrar till att skydda bland
annat organisationen och individer samt upprätthålla samhällets
funktionalitet och samhällsviktig verksamhet vid störningar och kriser.
Både inom psykologiskt försvar och informationssäkerhet är information en
central del och brister i dessa båda delar kan leda till förtroendekriser och
urholkning av vårt demokratiska samhälle. Det som skiljer områdena är att
inom informationssäkerhet arbetar man för att skydda sin information
genom exempelvis fysiska, tekniska eller digitala åtgärder och inom
psykologiskt försvar arbetar man för att kunna identifiera och bemöta falsk
information (desinformation) och andra påverkanskampanjer genom att
exempelvis öka medborgarnas risk- och krismedvetenhet eller skapa forum
och arbetssätt för att tidigt identifiera och kartlägga desinformation.
En annan viktig del i arbetet med psykologiskt försvar är att säkerställa vad
myndigheter ska kommunicera och hur de ska kunna kommunicera även i
kris och under höjd beredskap för att minska risken för att befolkningens
motståndskraft, försvarsvilja och förtroende för samhället i stort försvagas.
Utifrån dessa förutsättningar och skillnader i syfte och hantering anses det
inte vara lämpligt att i en riktlinje för informationssäkerhet väva in
arbetsmoment som rör ett psykologiskt försvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-05.
Förslag till riktlinjer Informationssäkerhet.
Bilaga 1 – Information om riskanalys för informationssäkerhet.
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Bilaga 2 – Formulär för intern säkerhetsincidentrapportering.
Bilaga 3 – Formulär för riskanalys av mindre IT System.
Bilaga 4a – NIS-Direktivet – Riskanalys informationssäkerhet.
Bilaga 4b – NIS-Direktivet samhällsviktiga och digitala tjänster.
Bilaga 5 – Rutin för informations- och IT säkerhetsincidenter.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen avråder från att väva in arbetsmoment som rör psykologiskt
försvar i riktlinjerna för informationssäkerhet.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 135: Kommunstyrelsen avråder från att
väva in arbetsmoment som rör psykologiskt försvar i riktlinjerna för
informationssäkerhet.
Kommunfullmäktige 2022-01-31, § 5: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för att i riktlinjerna ta hänsyn till uppdraget för
Myndigheten för psykologiskt försvar.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 266: Kommunstyrelsen beslutar för egen
del att anta riktlinjerna för informationssäkerhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar uppmana Skurups Kommunhus AB att antar
riktlinjerna för informationssäkerhet samt hemställer åt dotterbolagen att
göra detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Malin Ekblad, säkerhetschef.
Sebastian Meglic, säkerhetssamordnare.
Marie Hagerstad, IT-chef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om
handlingsplan för särbegåvade elever

Ärendenummer KS 2022.232

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Lars Nyström (SD) föreslås att skol- och
utbildningsförvaltningen ges i uppgift att ta fram en handlingsplan för
särbegåvade elever.
Handlingsplaner som andra kommuner har tagit fram, exempelvis Älmhult,
liknar den handlingsplan som SKR har tagit fram genom kunskapsöversikt
och stöd för arbetet med särbegåvade elever. I Älmhults handlingsplan finns
specifika mål och insatser för arbetet med särbegåvade elever som följs upp
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolor ska enligt skollagen (2010:800) ta hänsyn till alla elevers olika behov
och ge den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I skolornas uppdrag
ingår därmed för lärare, skolledare och elevhälsopersonal att kvalitetssäkra
arbetet utifrån gällande lagstiftning och tillse att undervisningen utformas
individuellt utifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Förvaltningen ser att kunskap om särskild begåvning är viktig för att kunna
bemöta eleverna så de kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Centrala barn- och elevhälsan tar i nuläget fram en vägledning med råd och
tips för skolledning, lärare och elevhälsopersonal för hur undervisningen i
lärmiljön kan anpassas efter elevens behov genom en likvärdig process med
kartläggning oavsett behov av extra stöd, särskilt stöd eller särskilda
utmaningar. Den grundar sig på och ger tips till det omfattande stöd som
finns framtaget av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM).
Då den vägledning som elevhälsan tar fram handlar om vägledning för att
möta elever både i behov av extra stöd och elever i behov av extra
utmaningar bedömer förvaltningen att denna är tillräcklig och att det därför
inte finns behov av en handlingsplan specifikt riktad till särbegåvade elever.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22.
Motion daterad 2022-02-11.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 136:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2022-06-08, § 18: Skol- och
utbildningsberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2022-05-11 §12: Skol- och
utbildningsberedningen beslutar återemittera ärendet till skol- och
utbildningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beredningsutskottet förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lars Nyström (SD).
Lena Planken, förvaltningschef.
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Framställan om att öppna upp boende tidigare

Ärendenummer KS 2022.760

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker Forenade Care´s framställan om att
tidigarelägga uppstart av vårdboende med en månad. Ersättning utgår endast
för utnyttjade platser under första månaden, därefter gäller villkor om
garanterad ersättning enl avtal.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Skurup beslutade 2020-06-22 om: upphandling
av drift och byggnation av särskilt boende i extern regi i en omfattning av
54-88 lägenheter samt att under år ett garantera ersättning för 18 platser,
motsvarar två enheter. Därefter ökas garantiplatser med en enhet (nio
platser) per år upp till max 50 %. Efter fyra år ingen garanterad ersättning.
Forenade Care redogör i skrivelse för att bygget av vårdboendet på
Västeräng går enligt planerna och kommer vara klart tidigare än planerat,
man räknar med att vara färdig i början av mars månad 2023.
Med bakgrund av detta framför Forenede Care önskemål om att starta upp
verksamheten på Västeräng redan den 1 maj 2023, istället för som tidigare
planerat den 1 juni 2023.
Om kommunstyrelsen tillstyrker tidigare uppstart av Västeräng från 1 maj
2023 helt i enlighet med framställan medför detta en merkostnad för
Skurups kommun avseende garantiersättning om 18 platser för
verksamhetsåret 2023 med en månad.
Socialnämndsutskottet har därför föreslagit ”att tillstyrka Forenade Care´s
framställan om att tidigarelägga uppstart av vårdboende med en månad.
Ersättning utgår endast för utnyttjade platser under första månaden,
därefter gäller villkor om garanterad ersättning enl avtal.”
Framställan föranleder beslut från kommunstyrelsen och därför överlämnas
den till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30.
Framställan från Forenede Care
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 144: Kommunstyrelsen tillstyrker
Forenade Care´s framställan om att tidigarelägga uppstart av vårdboende
med en månad. Ersättning utgår endast för utnyttjade platser under första
månaden, därefter gäller villkor om garanterad ersättning enl avtal.
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Socialnämndsutskottet 2022-06-01, § 32: att tillstyrka Forenade Care´s
framställan om att tidigarelägga uppstart av vårdboende med en månad.
Ersättning utgår endast för utnyttjade platser under första månaden, därefter
gäller villkor om garanterad ersättning enl avtal.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): 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
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Forenede Care.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, sekreterare.
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Försäljning av del av fastighet Blända 12

Ärendenummer KS 2022.499

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna köpeavtal för del av fastigheten
Skurup Blända 12.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har fått förfrågan om att sälja del av fastigheten
Blända 12, ca 400 kvm, för parkeringsändamål. Aktuellt område utgör enligt
befintlig detaljplan kvartersmark med korsmark (får endast bebyggas med
komplementbyggnad), men används idag som allmän parkering som sköts
och underhålls av kommunen.
Bolaget som önskar förvärva marken, äger de intilliggande fastigheterna
Blända 2 och Blända 5. Utifrån befintlig detaljplan (dnr KS 2013.735)
planerar bolaget att riva befintlig bebyggelse på fastigheterna för att uppföra
nya flerfamiljshus för bostäder.
Ett köpeavtal är upprättat där bolaget förvärvar del av fastigheten Blända 12
för att utgöra parkering för ny bebyggelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28.
Köpeavtal med bilagor, daterat 2022-03-30.
Karta över Blända 12 m fl, daterad 2022-03-28.
Värdeutlåtande, daterat 2022-01-17.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna köpeavtal för del av fastigheten
Skurup Blända 12.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 148: Kommunstyrelsen beslutar
godkänna köpeavtal för del av fastigheten Skurup Blända 12.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen, Frida Olofsson, exploateringsingenjör.
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Markanvisning för fastigheterna Göte 8 mfl

Ärendenummer KS 2022.498

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal med Skurups
Mark AB och godkänner därmed inte markanvisningsavtal med TASS AB.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har fått in två förfrågningar om markanvisning på
fastigheterna Skurup Göte 8, Göte 18, Göte 19 samt del av Skurup 50:179.
Fastigheterna är belägna utmed Västergatan och området omfattar ca 2 000
kvm.
Intressenterna har inkommit med vars ett förslag på bebyggelse för
kommunstyrelsen att ta ställning till. Förslagen återger planerad arkitektur
och volym för fastigheterna. De två bolagen har för avsikt att utveckla
bostäder. Utgångspunkten är att ett av förslagen kan godkännas av
kommunstyrelsen för att i ett nästa steg teckna markanvisningsavtal med det
bolag vars förslag premieras.
Ett markanvisningsavtal ger en intressent ensamrätt att under en viss period
förhandla om att köpa mark av kommunen.
Fastigheterna för den aktuella markanvisningen ingår i ett större område för
vilket det beslutades om planbesked den 30 november 2021. Området ska
genom detaljplan prövas för bostäder. Större delen av området är idag
planlagt som industrimark som inte får bebyggas. Övriga fastigheter som
ingår i området för ny detaljplan är Göte 9, Göte 23, Dammen 19 samt en
ytterligare del av Skurup 50:179, se karta för detaljplaneområde.
Fastigheten Göte 23 ägs utav samma bolagskoncern för den i vilken TASS
AB ingår. Fastighetsägaren har för avsikt att utveckla Göte 23 för bostäder
oavsett utfallet för markanvisningen.
För att kunna bedöma bolagens kompetens och erfarenhet för att driva
projekt så har en beskrivning av bolagens genomförandeorganisationer
begärts in. Serviceförvaltningen bedömer att båda bolagen har den
erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna genomföra
exploateringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28.
Markanvisningsavtal med TASS AB.
Markanvisningsavtal med Skurup Mark AB.
Karta över aktuella fastigheter.
Planbesked för Göte 8 m fl, ärendenr: KS 2021.1401.
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Förvaltningens förslag till beslut
Nedan följer två separata förslag till beslut:
Alternativ1:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal med TASS
AB och godkänner därmed inte markanvisningsavtal med Skurups Mark
AB.
Alternativ 2:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal med Skurups
Mark AB och godkänner därmed inte markanvisningsavtal med TASS AB.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 149: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens alternativ 2 bifalles.
Jimmy Nilsson (-): Förvaltningens alternativ 2 bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på alternativ 1 mot alternativ 2 och finner
att kommunstyrelsen bifaller alternativ 2. Beslutet innebär att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal med Skurups
Mark AB och godkänner därmed inte markanvisningsavtal med TASS AB.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Frida Olofsson, exploateringsingenjör.
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Planbesked för Skönabäck 1:8 och 1:22

Ärendenummer KS 2022.893

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för del av fastigheterna
Skönabäck 1:8 och Skönabäck 1:22.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheterna Skönabäck 1:8 och 1:22 ligger ca 5 km norr om Skurups
tätort, vid Romeleåsens sydsluttning. Totalt omfattar fastigheterna ca 430
hektar och arealerna består till största del av jordbruksmark och skogsmark,
som sträcker sig på bägge sidor om väg 102. Det finns även ett naturområde
med lummig ädellövskog intill en sjö, som ligger på östra sidan av väg 102.
Delar av fastigheterna är bebyggda med ett säteri från år 1815, bostäder,
stallar och ridhus där framför allt hästverksamhet drivs i form av träning och
hästrehabilitering.
Fastigheterna förvärvades nyligen av ESS Hotel Group AB som tillträder
området i januari 2023. ESS Hotel Group driver idag flera
hotellverksamheter runtom i Sverige, Danmark och Norge och har nu planer
på att utveckla Skönabäck.
ESS/Exploatören har ansökt om planbesked och önskar planlägga delar av
fastigheterna för följande ändamål: hotell, bostäder, serviceboende, handel,
och hästverksamhet. Målet är att skapa en destination fylld av möjligheter
och rekreation, där de befintliga byggnaderna samt den redan etablerade
hästverksamheten bibehålls. Ny bebyggelse föreslås också i planansökan så
att befintliga verksamheter får utrymme att utvecklas men även så att nya
funktioner kan etableras. Syftet är att platsen ska bli mer tillgänglig och att
fler kan söka sig till området för att uppleva dess miljö.
Genom en detaljplaneprocess föreslås möjligheten för cirka 150 nya
bostäder, 50 nya bostäder för äldre, hotell- och restaurangverksamhet med
cirka 150 rum samt handelsträdgård prövas på den östra sidan om väg 102.
Den västra sidan om väg 102 föreslås prövas för en större
träningsanläggning för galoppverksamhet med hagar, stall, servicehus m.m.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-19.
Karta, skala 1: 20 000.
Karta, skala 1: 40 000.
ESS Group AB Planansökan Skiss.
Ess Group AB Planansökan Skönabäck.

Sida

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunstyrelsen

33 (60)

Mötesdatum

2022-08-30

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för del av fastigheterna
Skönabäck 1:8 och Skönabäck 1:22.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 150: Kommunstyrelsen beslutar om
positivt planbesked för del av fastigheterna Skönabäck 1:8 och Skönabäck
1:22.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Nicklas Olsson (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Lena Axelsson (S): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottet förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Svar på remiss om alternativ för lokalisering av
framtidens universitetssjukhus i Lund

Ärendenummer KS 2022.871

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och överlämnar det till
regionstyrelsen i Region Skåne.
Sammanfattning av ärendet
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar har under perioden
2019-2022 genomfört en fördjupad lokaliseringsutredning av tre
lokaliseringsalternativ för framtidens universitetssjukhus i Lund.
Regionstyrelsen, Region Skåne, beslutade 2022-04-28 att skicka den
fördjupade lokaliseringsutredningen på remiss för yttrande. Region Skåne
har genom remiss erbjudit bl a Skurups kommun att lämna synpunkter på
Region Skånes fördjupade lokaliseringsutredning av sjukhuset i Lund.
Remissvaren ska vara regionstyrelsen tillhanda 2022-11-01.
Remissinstanserna ombeds redogöra för vilket lokaliseringsalternativ de
föredrar och varför.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30.
Yttrande daterad 2022-06-30.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet så som sitt eget och överlämnar det till
regionstyrelsen i Region Skåne.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 151: Kommunstyrelsen antar yttrandet så
som sitt eget och överlämnar det till regionstyrelsen i Region Skåne.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottet förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
regionfastigheter@skane.se.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
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Yttrande över remiss - ansökan från Skåne Offshore
Windfarm AB om tillstånd enligt lagen om Sveriges
ekonomiska zon för Skåne Havsvindpark, dnr 500-6772022
Ärendenummer KS 2022.988

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande så som sitt eget och överlämnar
detsamma till Länsstyrelsen i Skåne län.
Reservation
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig mot beslutet i en till protokollet bilagd
reservation.
Sammanfattning av ärendet
Skåne Offshore Windfarm AB, (559258-2059), dotterbolag till Ørsted Wind
Power A/S, har hos regeringen ansökt om tillstånd enligt lagen (1992:1140)
om Sveriges ekonomiska zon för uppförande, drift och avveckling av
vindkraftsparken Skåne Havsvindpark som planeras att anläggas i Sveriges
ekonomiska zon i Östersjön, cirka 22 km söder om Skånes kust. Ansökan
omfattar anläggande av vindkraftspark med tillhörande kringanläggningar
(transformatorstation m.m.) samt anläggande av internt elkabelnät.
Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Skåne län att bereda ansökan. I
uppdraget ingår att remittera ansökan och inhämta underlag samt att efter
avslutad beredning, senast den 1 december 2022 avge sitt yttrande i ärendet.
Skurups kommun har nu möjlighet att yttra sig över aktuell remiss som
avser ställningstagande (tillstyrkande/avstyrkande) och synpunkter i
sakfrågan avseende ansökan i dess helhet. Ett eventuellt yttrande ska vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2022.
Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande utifrån kommunstyrelsen
tidigare ställningstagande i fråga om havsbaserad vindkraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-10.
Remiss om ansökan (21504605).
Komplettering(677-2022-31).
Komplettering(677-2022-32).
Komplettering(677-2022-33).
Komplettering(677-2022-34).
Komplettering(677-2022-35).
Komplettering(677-2022-36).
Komplettering(677-2022-37).
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Komplettering(677-2022-38).
Komplettering(677-2022-39).
Komplettering(677-2022-40).
Komplettering(677-2022-42).
Komplettering(677-2022-43).
Komplettering(677-2022-44).
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande så som sitt eget och överlämnar
detsamma till Länsstyrelsen i Skåne län.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 152: Kommunstyrelsen antar förslag till
yttrande så som sitt eget och överlämnar detsamma till Länsstyrelsen i
Skåne län.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C): Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att författa ett positivt remissvar gällande etableringen.
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Nicklas Olsson (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lars Nyströms (SD) m fl:s förslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Länsstyrelsen i Skåne län.
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Återremiss av ärende - Utvecklingsstöd – Kultur

Ärendenummer KS 2022.829

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för eventuella justeringar i
förvaltningens förslag och med förtydligande gällande:
•
•
•
•

urvalskriterierna,
den ekonomiska redovisningen,
om det finns föreningar som inte uppfyllt kriterierna och som
därmed blivit återbetalningsskyldiga,
en bedömning om ansökningarna faktiskt omfattas av
utvecklingsstöd eller ej.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit tre ansökningar från tre olika föreningar avseende
utvecklingsstöd-kultur med ansökningsdatum 30 april 2022. Stödet har
fördelats utifrån projektets inriktning, nytänkande och om projektet följer
kommunens prioriterade områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07.
Fördelning av stödet, utvecklingsstöd-kultur, daterad 2022-06-07.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 139: Kommunstyrelsen beslutar bevilja
stöd enlighet med serviceförvaltningens förslag ”Fördelning av
utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Ärendet återremitteras för eventuella justeringar i
förvaltningens förslag med förtydligande gällande urvalskriterierna; den
ekonomiska redovisningen; om det finns föreningar som inte uppfyllt
kriterierna och som därmed blivit återbetalningsskyldiga samt en
bedömning om ansökningarna faktiskt omfattas av utvecklingsstöd eller ej.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Åsa Ekblads (M) förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Åsa Ekblads
(M) förslag att ärendet återremitteras.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Återremiss av ärende - Utvecklingsstöd – Fritid

Ärendenummer KS 2022.828

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för eventuella justeringar i
förvaltningens förslag och med förtydligande gällande:
•
•
•
•

urvalskriterierna,
den ekonomiska redovisningen,
om det finns föreningar som inte uppfyllt kriterierna och som
därmed blivit återbetalningsskyldiga,
en bedömning om ansökningarna faktiskt omfattas av
utvecklingsstöd eller ej.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit fyra ansökningar från fyra olika föreningar
avseende utvecklingsstöd med ansökningsdatum 30 april 2022. Stödet har
fördelats utifrån projektets inriktning, nytänkande och om projektet följer
kommunens prioriterade områden.
Anto Tomic, kultur- och fritidschef, informerar om att uppföljning av
tilldelade bidrag sker en gång per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09.
Fördelning av stödet, daterad 2022-06-09.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningen
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Fritid 2022”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 140: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
Representant för serviceförvaltningen ska närvara på kommunstyrelsen för
att föredra ärendet och redogöra för hur uppföljning av hur föreningarna
använt beviljade bidrag sker.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Ärendet återremitteras för eventuella justeringar i
förvaltningens förslag med förtydligande gällande urvalskriterierna; den
ekonomiska redovisningen; om det finns föreningar som inte uppfyllt
kriterierna och som därmed blivit återbetalningsskyldiga samt en
bedömning om ansökningarna faktiskt omfattas av utvecklingsstöd eller ej.
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Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Åsa Ekblads (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Åsa Ekblads
(M) förslag att ärendet återremitteras.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Riktlinjer för sfi i kommunal regi för flyktingar som
omfattas av massflyktsdirektivet

Ärendenummer KS 2022.841

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sfi i kommunal regi för flyktingar som
omfattas av massflyktsdirektivet med ändring att sista meningen "Om
individen har barn ska de ha fått plats i förskola eller grundskola innan det
går att ansöka om sfi." stryks.
Finansiering sker inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett skol- och utbildningsutskottet i uppdrag att ta
fram förslag till riktlinjer för SFI i kommunal regi för flyktingar som
omfattas av Massflyktsdirektivet.
Det råder osäkerhet i hur många flyktingar som kommer att komma till
Skurups kommun. Migrationsverket räknar med att Skurups kommun
kommer ta emot 152 flyktingar från Ukraina. Uppskattningsvis är en
tredjedel av dessa vuxna vilket innebär att cirka 50 personer i så fall
kommer vara aktuella för sfi. Det skulle i så fall behövas två sfi-grupper
med en lärare i respektive grupp. Kostnaden för eventuell sfi-undervisning
för 50 elever beräknas på lärarlöner, ca 60 000 kr i månaden per lärare (inkl.
sociala avgifter, tillsvidareanställning) dvs. ca 1,5 mkr om året. Därtill
tillkommer en kostnad för förskola för de barn vars vårdnadshavare går på
sfi.
Det är enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, tveksamt om det är
förenligt med kommunallagen och regeln om kommunens allmänna
kompetens (2 kap. 1 §) att ändå erbjuda utbildning.
Mot bakgrund av ekonomiska och juridiska aspekter i form av att det är
tveksamt förenligt med skollagen är förvaltningens rekommendation att
avvakta vidare beslut från SKR och i stället hänvisa till den statligt
finansierade folkbildningssatsningen ”Svenska från dag ett”.
Den framtagna förslag på riktlinjer:
Skurups kommun erbjuder sfi för flyktingar som omfattas av
massflyktsdirektivet som fyllt 16 år och där individen uppfyller följande
krav:
•
•

Har registrerat sig som asylsökande enligt massflyktsdirektivet hos
Migrationsverket och ansökan om samordningsnummer hos
Skatteverket är inlämnad.
Är varaktigt bosatt i Skurups kommun.
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Om individen har barn ska de ha fått plats i förskola eller grundskola innan
det går att ansöka om sfi.
Beslutsunderlag
Förslag till riktlinje, daterad 2022-05-31.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 141: Kommunstyrelsen antar riktlinjer
för sfi i kommunal regi för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet
med ändring att sista meningen "Om individen har barn ska de ha fått plats i
förskola eller grundskola innan det går att ansöka om sfi." stryks.
Finansiering sker inom befintlig ram.
Skol- och utbildningsutskott 2022-06-20, § 38: Skol- och
utbildningsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer
för sfi i kommunal regi för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet.
Skol- och utbildningsutskott 2022-05-16, § 32: Skol- och
utbildningsutskottet beslutar återremittera ärendet utifrån beslutet som tagits
i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2022-04-06, § 106: Kommunstyrelsen uppdrar åt skoloch utbildningsutskottet att ta fram förslag till riktlinjer för SFI i kommunal
regi för flyktingar som omfattas av Massflyktsdirektivet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Lena Planken, förvaltningschef.
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Riktlinje för Lex Sarah

Ärendenummer KS 2021.709

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinje för Lex Sarah.
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om lex Sarah framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:5).
Riktlinje och revidering av riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen.
Individ- och omsorgsförvaltningens riktlinjer för lex Sarah innehåller
bestämmelser om att alla medarbetare inom individ- och
omsorgsförvaltningen är skyldiga att uppmärksamma och rapportera
avvikelser, missförhållanden och påtagliga risker inom Individ- och
omsorgsförvaltningens ansvarsområde.
Avvikelser är ett vidare begrepp och kan omfatta alla former av brister
kopplat till kvalité i verksamheten. Lex Sarah är kopplat missförhållanden
till de individer som får insatser från verksamheten och där avvikelsen är av
allvarligare dignitet.
Om missförhållandet är allvarligt, ska individ- och omsorgsförvaltningen
anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-25.
Förslag till riktlinje, daterad 2022-03-21.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 142: Kommunstyrelsen antar riktlinje för
Lex Sarah.
Socialnämndsutskottet 2022-06-01, § 30: att föreslår kommunstyrelsen att
anta upprättade riktlinjer för lex Sarah.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Jimmy Nilsson (-): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef.
Lena Parkhagen, LSS-chef.
Malina Söderling-Nilsson, IFO-chef.
Ola Bentzen, Vård och omsorgschef.
Tilda Foisack, utredningssekreterare.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Information om lex Sarah ärende

Ärendenummer KS 2021.1356

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av IVO´s beslut om lex Sarah och lägga den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet avseende anmälan
om påtaglig risk för missförhållande (som Skurups kommun upprättade
2021-12-10) inga ytterligare åtgärder vidtas.
Anmälan handlar om att insatser inte har utförts vid ett särskilt boende,
där enskilde inte fått sitt behov av stöd och hjälp med personlig hygien och
städning tillgodosett. Därutöver har brister i dokumentation i journal och
avvikelse/rapporteringsskyldigheten och utredning av dessa synliggjorts.
Ny riktlinjer för lex Sarah har arbetats fram tillsammans med digital
utbildning avseende medarbetarnas rapporteringsskyldigheten
kring avvikelse och lex Sarah.
Beslutsunderlag
IVO:s beslut 2022-04-28.
Anmälan - Lex Sarah 2021-12-15.
Komplettering daterad 2021-01-18.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 143: Kommunstyrelsen tar del av IVO´s
beslut om lex Sarah och lägga den till handlingarna.
Socialnämndsutskottet 2022-06-01, § 31: Socialnämndsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen tar del av IVO´s beslut om lex Sarah och lägga den till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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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, domar och övrigt till kommunstyrelsen
från kommunövergripande staben.
Sammanställning anmälan av avtal, domar och övrigt till kommunstyrelsen
från skol- och utbildningsförvaltningen.
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt 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 lägger redovisningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisningar av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2022-08-25.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-08-23.
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott

Ärendenummer KS 2022.28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
KS 2022.190, Personalutskottet 2022-06-02, § 31-39.
KS 2022.252, Beredningsutskott 2022-08-17, § 129-159.
KS 2022.530, Skol- och utbildningsutskott 2022-06-20, § 33-38.
KS 2022.745, Beredningsutskott 2022-08-17, § 125-128.
SH 2022.56, Skurupshem AB 2022-06-16, Stämma.
SH 2022.55, Skurupshem AB 2022-06-14, § 79-90.
MB 2022.12, Skurups Kommunhus AB 2022-05-31, § 28-40.
MB 2022.22, Skurups Kommunhus AB 2022-06-27, § 41-45.
KA 2022.35, Skurup Kommunala AB 2022-06-16, Stämma.
KA 2022.34, Skurup Kommunala AB 2022-06-16, § 67-77.
JB 2022.27, Skurups Jordbruks AB 2022-06-09, § 54–69.
JB 2022.24, Skurups Jordbruks AB 2022-06-16, Stämma.
EL 2022.43, Skurups Elverk AB 2022-06-16, Stämma.
EL 2022.47, Skurups Elverk AB 2022-06-23, § 48–58.
EH 2022.16, Skurups Energihandel AB 2022-06-16, Stämma.
EH 2022.19, Skurups Energihandel AB 2022-06-23, § 35-40.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2022-08-25.
Sammanställning över protokoll från bolag, daterad 2022-08-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Svar på initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy
Nilsson (-) om granskning av omställningsstöd

Ärendenummer KS 2022.1044

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det ska göras en granskning angående
omställningsstöd och att granskningen ska göras av kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsen presidium.
Reservation
Moderaternas ledamöter reserverar sig i en till protokollet bilagd skriftlig
reservation.
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-) följande:
Att det ska göras en granskning angående omställningsstöd.
Att denna granskning ska göras i personalutskottet.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2022-08-17.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 158: Kommunstyrelsen beslutar bifalla
initiativet med ändring att granskningen ska göras i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Initiativet bifalles med ändring att det ska göras av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium i enlighet med
gällande arvodesbestämmelser.
Åsa Ekblad (M): Initiativet bifalles med ändring att det ska göras av en
politiskt oberoende extern part.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lena Axelssons (S) förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Lena Axelssons (S) förslag.
Nej-röst för Åsa Ekblads (M) förslag.

Sida

49 (60)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunstyrelsen

50 (60)

Mötesdatum

2022-08-30

Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med sju jaröster mot fem nej-röster och en ledamot som avstår att bifalla Lena
Axelssons (S) förslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Yvonne Nilsson (S), Therese Nilsson (L) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Bianka Berg (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Björn Hortevall
(M) och Lars Nyström (SD).
Och Babak Rahimi (V) avstår från att rösta.
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Bordläggning av ärende - Anmälan av prognostiserat
underskott för skol- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområde

Ärendenummer KS 2022.727

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I tertialrapport 1 framgår att prognosen för 2022 visar ett underskott för
skol- och utbildningsförvaltningen på - 9 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Utskott prognos.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 137: Anmälan om budgetavvikelse från
skol- och utbildningsutskottet överlämnas till kommunstyrelsen.
Skol- och utbildningsutskott 2022-05-16, § 28: Skol- och
utbildningsutskottet beslutar anmäla avvikelsen till kommunstyrelsen. Skoloch utbildningsutskottet har påbörjat arbetet med att hantera ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ärendet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bordlägga detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Bordläggning av ärende - Svar på initiativ från Babak
Rahimi (V) om biologisk mångfald - återremitterat
ärende

Ärendenummer KS 2022.49

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
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.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om sitt samtal med
kommunteknikchefen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25.
Initiativ daterat 2022-01-10.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 145: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Representant för serviceförvaltningen ska
kallas till kommunstyrelsens behandling av ärendet för att förtydliga
nomenklaturen.
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 171: Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet återremitteras i avvaktan på kommunstyrelsens ordförandes möte
med chefen för kommunteknik.
Beredningsutskott 2022-06-07, § 118: Beredningsutskottet anser ärendet
vara allsidigt belyst och överlämnar det till kommunstyrelsen utan förslag.
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Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 35: Initiativet remitteras till
beredningsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ärendet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bordlägga detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
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Bordläggning av ärende - Redovisning av föreningars
behov

Ärendenummer KS 2021.1100

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 16 februari att ge serviceförvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningar, ta fram kalkyl och identifiera vilka
föreningsbehov som finns i övrigt. I och med beslutet är initiativet bifallet.
Med anledning av ovanstående beslut har föreningarna i kommunen fått
möjlighet att svara på en enklare föreningsenkät om vilka föreningsbehov
föreningslivet har i Skurups kommun. 10 föreningar inkom med svar, se
bilaga 1, ”Sammanställning föreningsenkät”. I kommunens
föreningsregister finns det cirka 100 föreningar registrerade vilket gör att
svarsfrekvensen var förhållandevis låg. I utskicket gick det tydligt ut med att
enkäten handlade om vilka föreningsbehov som respektive förening har. Det
låga intresset kan man diskutera, möjligtvis att föreningarna signalerar att
undersökning var oviktig för just dem. Vilket i sin tur kan tolkas som
föreningslivet i kommunen har det gott ställt och inte har några större
föreningsbehov. Å andra sidan kan den tolkas att föreningslivet i Skurups
kommun saknar visioner och/eller ett driv till att vilja utveckla sin förening.
Slutsatsen som man kan dra av de 10 föreningar som svarat på enkäten är att
föreningarna önskar mer bidrag (kontanta medel). Förhoppningarna är att
det nya föreningsstödet, som träder i kraft 1 juli, kommer innebära att ju mer
aktiviteter en förening har desto mer bidrag kan föreningen erhålla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-14.
Sammanställning av föreningsenkät, daterad 2022-06-14.
Föreningspaket.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 146: Kommunstyrelsen beslutar att avslå
initiativet.
Kommunstyrelsen 2022-02-16, § 60: Kommunstyrelsen besluta att ge
serviceförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar, ta fram kalkyl och
identifiera vilka föreningsbehov som finns i övrigt.
Beredningsutskott 2022-02-01, § 26: Kommunstyrelsen beslutar att avslå
initiativärendet.
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Kommunstyrelsen 2021-08-31, § 227: Initiativet remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ärendet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bordlägga detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Bordläggning av ärende - Svar på initiativ från Jörgen
Lidfeldt (-) om att inrätta en fritidsbank

Ärendenummer KS 2022.387

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att inrätta en Fritidsbank.
1. Att Skurups kommun inrättar en Fritidsbank.
2. Att förvaltningen bjuder in David Mathiasson, verksamhetschef på
Fritidsbanken, för en information där han redogör för hur en
Fridtidsbank fungerar.
Serviceförvaltningen avger tjänsteskrivelse gällande förslaget, rörande båda
att-satser (1 och 2).
Serviceförvaltningens bedömning av olika handlingsalternativ:
1. (a) Att budgetera 1 063 500 kr för inrättning och drift av en
Fritidsbank i Skurup år 1 samt 1 000 000 kr/år i budget därefter.
Kultur och Fritid får det övergripande- och budgetansvaret medan
Arbetsmarknadsenheten (IoF) ansvarar för samordning och
(hand)ledning av arbetsmarknadsinsatser kopplade till Fritidsbanken.
2. (b) Att avslå förslaget om inrättning av en Fritidsbank i Skurup pga
att inrättnings- och driftskostnader inte kan tas från Kultur och
Fritids reguljära budget.
Förvaltningen har haft ett (digitalt) möte med David Mathiasson,
verksamhetschef på Fritidsbanken Sverige. Budgetförslag samt den
föreslagna ansvarsfördelningen har gjorts i enlighet med erfarenhet och
koncept som Fritidsbanken Sverige har och står för. Varumärket
Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige.
Konsekvensanalys/Överväganden

Fritidsbanken är ungefär som bibliotek, fast med sport- och friluftsartiklar i
stället för böcker. Här går det att gratis låna begagnad utrustning för en aktiv
fritid, som t.ex. skidor, inlines, flytvästar, boulespel och mycket mer.
Konceptet kan stimulera till ökad nyttjandegrad av redan befintliga resurser,
stimulerar delande framför konsumtion och förlänger livslängden på prylar
genom reparation och återbruk. Dessa aspekter gör fritidsbanker till en
förändringsaktör som kan bidra till en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi
och delningsekonomi är två koncept som har fått mer uppmärksamhet de
senaste åren och ses som steg mot en mer hållbar tillväxt.
De viktigaste och avgörande förutsättningarna för en lyckad Fritidsbank är:
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valet av lokalen och dess läge/öppettider/tillgänglighet
att ha en ansvarsfull platsansvarig
att olika arbetsmarknadsinsatser med tydlig handledning kopplas till
verksamheten

Lokalen ska vara belägen där många kommuninvånare är i rörelse dagligen.
Både barn/unga, vuxna och äldre. Det ska vara lätt att ta sig till platsen med
kollektivtrafik, parkeringsplatser i närheten ska finnas. Därför är lokalen
med ett centralt läge absolut att föredra, ett måste.
Fritidsbanken behöver också utrymme för verkstad där utrustningen
kan servas och repareras. Arbetsbänk, verktygstavla och förvaring för
reservdelar är sådant som oftast finns i Fritidsbankens verkstad. Utrymme
för drift av olika arbetsmarknadsinsatser ska finnas också dvs möjligheten
att flertalspersoner får vistas i lokalen samtidigt. Därför rekommenderas
lokaler mellan 200-500 kvm. Samt, öppettider som är anpassade till både
skolor, föreningsliv och fritid/helgtid.
Att ha en ansvarsfull platsansvarig person anses, i enlighet med
erfarenheterna, också vara en enormt viktig förutsättning. Den
platsansvarige personen ska dock inte ansvara även för ”handledning” av
personer kopplade till arbetsmarknadsinsatser. I och med att drift och ansvar
för Fritidsbanken har en hel del operativ-administrativa, organisatoriska
och- utvecklingsutmaningar som ställer krav på bemanning som axlar den
rollen för fullt.
I vissa mindre orter, och på kommunernas initiativ, har det lokala
föreningslivet tagit ansvar för inrättning och drift av Fritidsbanken utan att
lyckas. Bland annat för att de platsansvariga personerna har agerat både som
platsansvariga och som handledare till personer kopplade till
arbetsmarknadsinsatser. Både kontinuitet, kvalité och ork gick förlorat
därmed. Till detta misslyckade har dessutom bidragit det faktum att
lokalerna inte haft något ”centralt läge” vilket gjort att man inte uppfyllt
krav på tillgänglighet.
Med andra ord, om Skurups kommun ska satsa på Fritidsbanken så bör det
göras ordentligt. Alltför många kommuner har redan försökt med en och
annan ”light-version” utan att lyckas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-29.
Skrivelse, inkommen 2022-03-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 147: Kommunstyrelsen beslutar bifalla
initiativets första att-sats om att inrätta fritidsbank. Finansieringen
överlämnas till budgetgruppen.
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Kommunstyrelsen beslutar bjuda in David Mathiasson, verksamhetschef på
Fritidsbanken, till digitalt möte för att informera kommunstyrelsen om hur
en Fridtidsbank fungerar.
Beredningsutskott 2022-03-08, § 53: Initiativet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Kommunstyrelsen 2022-04-06, § 99: Initiativet ska remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ärendet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bordlägga detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Bordläggning av ärende - Svar på initiativ från Jörgen
Lidfeldt (-) om utredning av ev brott mot
firmateckning/attestreglemente/representation av fd
förtroendevald i Skurupshem AB
Ärendenummer KS 2022.1058

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse föreslår Jörgen Lidfeldt (-) följande:
•
•
•

kommunstyrelsen beslutar att utreda omfattningen av ev brott mot
firmateckning/attestregler/representation av fd förtroendevald i
Skurupshem AB
kommunstyrelsen omgående och skriftligen informerar ägaren,
kommunfullmäktige, om detta.
Kommunstyrelsen begär att samtliga fakturor och kvitto från 201901-01 - 2021-12-31 där fd 1:e vice ordförande och VD attesterat
och/eller nämnts som deltagare, skyndsamt delges
kommunstyrelsens presidium.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-08-16.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-08-17, § 159:
Kommunstyrelsen beslutar bifalla initiativet. Beslutet innebär följande:
•
•
•

kommunstyrelsen beslutar att utreda omfattningen av ev brott mot
firmateckning/attestregler/representation av fd förtroendevald i
Skurupshem AB
kommunstyrelsen omgående och skriftligen informerar ägaren,
kommunfullmäktige, om detta.
Kommunstyrelsen begär att samtliga fakturor och kvitto från 201901-01 - 2021-12-31 där fd 1:e vice ordförande och VD attesterat
och/eller nämnts som deltagare, skyndsamt delges
kommunstyrelsens presidium.

Lars Nyström (SD) deltar inte i beslutet.
Johan Bolinder (M) deltar inte i beslutet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ärendet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bordlägga detsamma.
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