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Mötets ärendenummer

KS 2022.1054

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2022-11-01, kl. 18.00–19.15

Beslutande

Nicklas Olsson (M)
Johan Bolinder (M)
Åsa Ekblad (M)
Claes Lind (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Björn Hortevall (M)
Cecilia Svensson (M)
Andreas Oskarsson (M), justerare
Martin Hansson (M)
Anne-Lise Nielsen (S)
Ann-Sofie Andersson (M)
Conny Axtelius (S)
Tommy Elofsson (M)
Magnus Andersson (M)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Sten Hamberg (L)
Anders Kristiansen (SkuP)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S), ålderspresident, ordförande §§ 267-270
Jessica Öien (S), justerare
Kent Johansson (S)
My Ylinen (S)
Mirza Huremovic (S)
Göran Rudelius (S)
Maria Therese Christensson (V)
Francisca Macarena Kertzscher Schwencke (V)
Babak Rahimi (V)
Lars Nyström (SD)
Ingvar Wennersten (SD), ordförande § 271-277
Sandra Söderqvist (SD)
Arne Nilsson (SD)
Niklas Sjöberg (SD)
Magnus Book (SD)
Birthe Thomsen (S)
Ingrid Book (SD)
Annette Ljung (SD)
Kenneth Jansson (SD)
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Barbara Åberg (SD)
Sven Strandberg (KV)
Närvarande ersättare

Marie Louise Fridolf (M)
Kristina Andersson (M)
Karin Landgren (M)
Håkan Hansson (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Ellinor Härefors (L)
Monika Andersson (KD)
Helena Jönsson (KD)
Lasse Andersson (SD)
Ann-Marie Sjöberg (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Birgitta Jansson (SD)

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Annika Jansson, kommunsekreterare
Karl Kårebrant, revisor

Justerade paragrafer

§ 267–277

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Mötets ärendenummer

KS 2022.1054

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KF § 267

Val av justerare

4

KF § 268

Godkännande av föredragningslista

5

KF § 269

Slutlig rösträkning och mandatfördelning - Val till kommunfullmäktige Skurup 6

KF § 270

Val av kommunfullmäktiges presidium

7

KF § 271

Val av valberedning

8

KF § 272

Ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen

10

KF § 273

Ärendeinformation från revisorerna

11

KF § 274

Kommunassurans förslag till ägardirektiv och ägaravtal med anledning av
egenandelsprogram

12

KF § 275

Val av ombud samt ombudsersättare - Kommunassurans Syd Försäkrings AB

15

KF § 276

Val och avsägelser

16

KF § 277

Nya motioner, interpellationer och frågor

17

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktige

KF § 267

Mötesdatum

2022-11-01

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Andreas Oskarsson (M) och Jessica Öien (S) utses till till att justera
protokollet.
Ann-Helen Nilsson (C) utses till ersättare.
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.
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2022-11-01

Slutlig rösträkning och mandatfördelning - Val till
kommunfullmäktige Skurup

Ärendenummer KS 2022.1206

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger Länsstyrelsen protokoll avseende slutlig rösträkning och
mandatfördelning - Val till kommunfullmäktige Skurup .
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Val av kommunfullmäktiges presidium

Ärendenummer KS 2022.1206

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2022-2026 utse:
Ingvar Wennersten (SD) till kommunfullmäktiges ordförande
Björn Hortevall (M) till kommunfullmäktiges 1 vice ordförande
Kent Johansson (S) till kommunfullmäktiges 2 vice ordförande
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av presidium (ordförande, 1 v ordförande,
2 v ordförande) till kommunfullmäktige förmandatperioden 2022-2026.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att Ingvar Wennersten (SD) utses till
kommunfullmäktiges ordförande.
Johan Bolinder (M) yrkar att Björn Hortevall (M) utses till
kommunfullmäktiges 1 vice ordförande.
Lena Axelsson (S) yrkar att Kent Johansson (S) utses till
kommunfullmäktiges 2 vice ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Ingvar Wennersten (SD) ska utses till
ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Björn Hortevall (M) ska utses till 1
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Kent Johansson (S) ska utses till 2
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av valberedning

Ärendenummer KS 2022.1206
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till valberedningen
mandatperioden 2022-2026:
Ledamöter
Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Lars Nyström (SD)
Anders Kristiansen (KD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ersättare
Arne Nilsson (SD)
Åsa Ekblad (M)
Roland Hansson (S)
Ordförande
Johan Bolinder (M)
Vice ordförande
Lars Nyström (SD)
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet gällande antalet
ledamöter och ersättare till förmån för Jörgen Sjöslätts (C) yrkande.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet gällande antalet
ledamöter och ersättare till förmån för Jörgen Sjöslätts (C) yrkande.
Sten Hamberg (L) reserverar sig mot beslutet gällande antalet ledamöter och
ersättare till förmån för Jörgen Sjöslätts (C) yrkande.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet gällande antalet
ledamöter och ersättare till förmån för Jörgen Sjöslätts (C) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av valberedning för mandatperioden
2022-2026. Kommunfullmäktige tar vid valet också ställning till hur många
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ledamöter och ersättare valberedningen ska bestå av (Kf:s arbetsordning §
41).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Lars Nyström (SD), Anders
Kristiansen (KD) och Arne Nilsson (SD) att valberedningen ska bestå av 7
ledamöter och 3 ersättare.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Sven Åke Strandberg (KV)
att valberedningen ska bestå av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti,
det vill säga 8 ledamöter och 8 ersättare.
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena angående
antalet ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller
Johan Bolinders (M) yrkande (7 ledamöter, 3 ersättare).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Johan Bolinders (M) yrkande (7+3)
Nej-röst för bifall till Jörgen Sjöslätts (C) yrkande (8+8, en från varje parti)
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
33 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla
Johan Bolinders (M) yrkande.
Johan Bolinder (M) yrkar att Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Lars
Nyström (SD) och Anders Kristiansen (KD) utses till ledamöter samt att
Arne Nilsson (SD) och Åsa Ekblad (M) utses till ersättare.
Lena Axelsson (S) yrkar att Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) utses
till ledamöter samt att Roland Hansson (S) utses till ersättare.
Ann-Helen Nilsson (C) yrkar att Jörgen Sjöslätt (C) utses till ledamot.
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare i
valberedningen enligt förslaget.
Nicklas Olsson (M) yrkar att Johan Bolinder (M) utses till ordförande och
Lars Nyström (SD) till vice ordförande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet gällande ordförande och vice
ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen

Ärendenummer KS 2022.157

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Deltagande på Byalagsråd.
- Deltagande på Kommunala Pensionärsrådet.
- Deltagande på Näringslivsrådet, noteras näringslivsrankingen plats 23.
- Ägarsamråd med kommunens helägda bolag genomfört.
- Omvärldsläget, information Länsstyrelsen gällande Ukraina och
elförsörjningen.
- Kommunpolisen lämnat information om trygghetsmätningen.
Kommunutvecklingsberedningen
- Behandlat förslag från barn- och ungdomsfullmäktige.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Behandlat detaljplan gällande Östergård 3, förtätning.
Skol- och utbildningsberedningen
- Fått information kring ledning och stimulans till särskilt stöd.
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Ärendeinformation från revisorerna

Ärendenummer KS 2022.157

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om:
- Bedömning av svar gällande granskning av insatser för barn och
unga inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Revisionen önskar
förtydligande svar.
- Möte med trygghetsvärdarna.
- Förfrågan gällande skyddsombud där svar erhållits från kommunstyrelsen
och bolagen.
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Kommunassurans förslag till ägardirektiv och
ägaravtal med anledning av egenandelsprogram

Ärendenummer KS 2022.1052

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ägarkommunerna gemensamt
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram
(Egenandelsprogrammet).
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt ägardirektiv till
Kommunassurans.
Ägarombudet Ann-Helen Nilsson eller dennes ersättare ges i uppdrag att vid
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för
förslagen enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans och uppdrar åt kommunens firmatecknare
kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson och kommundirektör Marcus
Willman att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Skurups
kommuns räkning.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan
beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ingå
egenandelsprogram med Kommunassurans.
Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Skurups kommun är
en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster
och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat
hanterats internt i kommunsektorn.
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i
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bifogad skrivelse Riskhantering i Skurups kommun genom
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den
som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma
dag.
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra
bolagsstämman.
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal,
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-12.
Skrivelsen Riskhantering i Skurups kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans från den 13 juli 2022.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för
Kommunassurans.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-10-31, § 191:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ägarkommunerna gemensamt
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram
(Egenandelsprogrammet).
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt ägardirektiv till
Kommunassurans.
Ägarombudet Ann-Helen Nilsson eller dennes ersättare ges i uppdrag att vid
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för
förslagen enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans och uppdrar åt kommunens firmatecknare
kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson och kommundirektör Marcus
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Willman att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Skurups
kommuns räkning.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan
beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ingå
egenandelsprogram med Kommunassurans.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beredningsutskott 2022-09-19, § 173:
Beredningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ägarkommunerna gemensamt
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram
(Egenandelsprogrammet).
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt ägardirektiv till
Kommunassurans.
Ägarombudet Ann-Helen Nilsson eller dennes ersättare ges i uppdrag att vid
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för
förslagen enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans och uppdrar åt kommunens firmatecknare
kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson och kommundirektör Marcus
Willman att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Skurups
kommuns räkning.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan
beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ingå
egenandelsprogram med Kommunassurans.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ägarombudet.
Kommunens firmatecknare.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se.
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Val av ombud samt ombudsersättare Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ärendenummer KS 2022.1206

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet på nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan behandlas på nästa
sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val och avsägelser

Ärendenummer KS 2022.1206
Kommunfullmäktiges beslut
Bianka Berg (M) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Protokollet överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Bianka Berg (M) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Bianka Berg (M) ska beviljas
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Nya motioner, interpellationer och frågor

Ärendenummer KS 2022.150

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens
ordförande Lena Axelsson om vänsterstyrets förhållningssätt till Norlandia
Förskolor AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen ska få ställas eller ej
och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

