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Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2022-10-31

KS 2022.337

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2022-10-31, kl. 08.30–14.10

Beslutande

Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M), ej § 246 och 249 p g a jäv
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande, ej § 249 p g a jäv
Kent Olsson (SkuP), § 222-229
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (-), 1:e vice ordförande, justerare
Jimmy Nilsson (-)
Lena Axelsson (S), ordförande
Roland Hansson (S)
Therese Nilsson (L)
Babak Rahimi (V)
Loubna Stensåker-Göransson (M), § 230-261
Claes-Göran Kullberg (-), § 246 och 249
Ingvar Wennersten (SD), § 249
Jessica Öien (S), § 222-229
Tommy Göransson (S), § 230-261

Närvarande ersättare

Loubna Stensåker-Göransson (M), § 222-229
Claes-Göran Kullberg (-), § 222-245, § 247-248, § 250-261
Ingvar Wennersten (SD), § 222-248, § 250-261
Tommy Göransson (S), § 222-229
Sven Strandberg (KV)
Göran Rudelius (S)

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef

Justerade paragrafer

§ 222–261

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
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Information från kommundirektören

10

KS § 227
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Kommunassurans förslag till ägardirektiv och ägaravtal med anledning av
egenandelsprogram

12
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Delårsrapport per 30 augusti 2022

15

KS § 230

Budget 2023 med plan för 2024 och 2025

17

KS § 231

Svar på motion från Babak Rahimi (V) om aktivt arbete mot hedersvåld

22

KS § 232

Svar på e-förslag om fastighetsnära avfallsinsamling, fyrfackssytem

25

KS § 233

Svar på e-förslag om Nej till vindkraftverk utanför Abbekås - återremitterat
ärende

28

KS § 234

Verkställd utredning om utökad samverkan mellan kommunen och kommunens
aktiebolag
31

KS § 235

Svar på förslag från Prästamosseskolan om skateboardbana inne i Skurup

KS § 236

Svar på förslag från Prästamosseskolan om bättre stolar på Prästamosseskolan 33

KS § 237

Svar på förslag från Östergårdsskolan - "Bygg en trampolinpark i Skurup"

KS § 238

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om minnesmärke för veteraner i Skurups
kommun
37

KS § 239

Svar på motion från Anders Bengtsson (L) och Kerstin Peterson Brodda om
inrättande av företagsservice

39

KS § 240

Revidering av översiktsplan för Skurups kommun

41
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Antagande av arbetsmarknadsstrategi

44

KS § 242

Anmälan av prognostiserat underskott för skol- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområde
46

KS § 243

Svar på initiativ från Babak Rahimi (V) om biologisk mångfald

47

KS § 244

Redovisning av föreningars behov

49
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Svar på del av initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att inrätta en fritidsbank gällande andra att-satsen

51
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KS § 246

Svar på initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om utredning av ev brott mot
firmateckning/attestreglemente/representation av fd förtroendevald i Skurupshem
AB
54

KS § 247

Revidering av riktlinjer för tomtkö

KS § 248

Yttrande över överklagan av Babak Rahimi beslut 2022-08-30, § 209, om initiativ
om granskning om omställningsstöd - mål nr 9871-22
58

KS § 249

Granskning av omställningsstöd

KS § 250

Yttrande över Idéfasremiss för metrolinje M5 i Köpenhamn samt dess betydelse
för Öresundsmetron
61

KS § 251

Sammanträdesdagar januari 2023

62

KS § 252

Medfinansiering, Hörte Hamn

63

KS § 253

Utvecklingsstöd – Kultur - återremitterat ärende

65

KS § 254

Utvecklingsstöd – Fritid - återremitterat ärende

67

KS § 255

Svar på granskning av informationssäkerhet i praktiken

69
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Antagande av riktlinjer för utdelning av stjärnskott

71

KS § 257

Anmälningsärenden

72

KS § 258

Anmälan av delegationsbeslut

73
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Anmälan av protokoll från bolag och utskott

74

KS § 260

Svar på initiativ från Babak Rahimi (V) om hållbarhetssamordnare

75

KS § 261

Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om elbesparande åtgärder
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Kommunstyrelsen

2022-10-31

Redovisning av andrahandskontrakt, sk sociala
kontrakt
Ärendenummer KS 2022.1143
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bitr förvaltningschef Ulrika Persson, IFO-chef Malina Nilsson och
enhetschef Sophie Smith redovisar situationen med andrahandskontrakt, s k
sociala kontrakt.
Beslutsunderlag
Individ- och familjeomsorgens presentation om andrahandskontrakt s k
sociala kontrakt.
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Information från kommunpolisen
Ärendenummer KS 2022.337
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunpolis Mikael Svensson redovisar kortfattat om trygghetsmätningen.
Beslutsunderlag
Information till kommunstyrelsen om trygghetsmätningen.
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Kommunstyrelsen

2022-10-31

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Ärendenummer KS 2021.1565
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor för Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för
olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO) ska handlingsprogrammen omfatta skydd mot olyckor
som kan leda till räddningsinsatser.
Underlag för handlingsprogrammet är bland annat riskanalysen, de
nationella målen om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor,
effektiva räddningsinsatser och den förebyggande verksamheten. I
handlingsprogrammet beskrivs Räddningstjänstens förmåga att hantera
händelser som inträffar frekvent samt större händelser som är mer sällan
förekommande.
I handlingsprogrammet finns även beskrivet hur den förebyggande
verksamheten är avsedd att fungera.
Enligt de nya förändringarna i LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) för
handlingsprogram, kan handlingsprogrammet numera beslutas på lämplig
politisk nivå i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-12.
Handlingsprogram, daterat 2022-08-11.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor för Skurups kommun.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 170:
Beredningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor för Skurups kommun.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Magnus Strid, räddningschef
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Kommunstyrelsen

2022-10-31

Information från serviceförvaltningen
Ärendenummer KS 2021.298
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa
sammanträde se över hur långt ut bryggorna måste gå för att ge
förutsättningar för att dyka från bryggorna alternativt att se över möjligheten
för en flytbrygga.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om serviceförvaltningens
verksamhet.
•
•

•
•

•
•

•
•

Exploatering Skönabäck.
Kollektivtrafik:
Utökning av kollektivtrafiken mellan Skurup och Veberöd gemensamt med Lunds kommun och Skånetrafiken.
I planeringen är det viktigt att identifiera resenärernas behov av turer
t ex parera så att resenärerna kan ta sig till och från arbetsplatsen i
samband med när de börjar och slutar sitt arbete.
Exploatering PostPack
Västeräng Etapp 1:
Totalt 22 tomter varav 13 tomter är sålda och 9 tomter är fortfarande
till salu. Alla i tomtkön har fått erbjudande. På fredag släpps
tomterna till marknaden under förutsättning att kommunstyrelsen
fastställer riktlinje för tomtkö som ska behandlas idag.
Västeräng Etapp 2:
Processen är igång och ska ut till tomtkön i början av 2023.
Bryggor:
Förvaltningen har planerat och fått tillstånd från Länsstyrelsen samt
fått investeringsmedel för två brygger om vardera 50 m.
Förvaltningen har fått tillägg att undersöka möjlighet att förlänga till
100 m för att ge möjlighet till att dyka från bryggorna. Förvaltningen
kan konstatera att det inte hjälper att förlänga bryggorna till 100 m
för att uppnå den möjligheten varken i Mossby eller i Bingsmarken.
Förvaltningen ser att tidsplanen för projektet kan komma att behöva
skjutas fram i det fall kommunstyrelsen vill ha längre bryggor.
Interna rutiner för exploateringsprocessen samt för uppföljning av
projekt.
Fastighet
Underhållsplaner för kommunen och bolagen.
Lokalförsörjningsplan kopplat till befolkningsprognoser.
Energibesparingsprojekt.
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•
•

VA
VA-sanering Södergatan-Svaneholmsvägen.
Anslutning till Sydvatten.
Näringsliv
Klättrade 11 placeringar.
Serviceinriktad myndighetsutövning ej bara myndigheterna.
Abbekås finns som plats på Google och vi ligger på i snitt 5 stjärnor.

Sida

9 (77)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 226

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Sida

10 (77)

Information från kommundirektören
Ärendenummer KS 2022.337
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Marcus Willman informerar om kommunövergripande
stabens verksamhet:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsläget.
Näringslivsranking 2022.
Nytt tagg- och låssystem i kommunhuset.
Information från överförmyndarverksamheten.
Smart Little Village.
Tidöavtalet.
Energibesparande åtgärder
1. Gatubelysning - minska något den period på dygnet som
gatubelysningen lyser. Vidare ska förvaltningen undersök om det
finns gatubelysning på landsbygden som kan släckas.
2. Kommunens julbelysning på allmänna platser har LED-teknik och
har därmed ringa betydelse för energiåtgången. Det är en stor
trivselfaktor som är viktig för samhället.
3. Alla kommunala byggnader ska släcks invändigt efter ordinarie
arbetstid såsom natt/helg etc. Förvaltningen ska även klarlägga
huruvida det kan monteras censorer eller annan utrustning som
släcker byggnaderna invändigt vid arbetsdagens slut.
4. Sänk inomhustemperaturen i lämpliga lokaler såsom t e x
kommunhuset. LSS och Särskilda boenden undantagna för att
säkerställa de boendes hälsa. Förslagsvis kan vi sänka
inomhustemperaturen med en till två grader. En sänkning med två
grader kan vara aktuell i lokaler som lämpar sig för detta.
5. Stängat luftningen på utjämningsmagasinen/fördröjningsdammarna. Pumpar startas om dammarna riskerar att surna.
6. Adventsljusstakar i verksamhetslokaler släcks efter dagens slut,
alternativt hålls släckta hela tiden.

Kommunstyrelsen är enig med förvaltningen om de energibesparande
åtgärder som föreslås och framför att vi ska göra åtgärder som sparar energi
men som inte negativt påverkar verksamheten eller tryggheten.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens information till kommunstyrelsen 2022-10-31.
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2022-10-31

Information från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Jimmy Nilsson (-) informerar om socialnämndsutskottet och om genomfört
studiebesök.
Jimmy Nilsson (-) informerar om skol- och utbildningsutskottet och om
beslut att bestrida faktura från Skurups Jordbruks AB.
Johan Bolinder (M) informerar om att några personalärenden delegerats till
presidiet men presidiet har ännu inte sammankallats.
Babak Rahimi (V) vill att förvaltningen säkerställer att alla frågor i hans
initiativ om heltid är besvarade när detta kommer från personalutskottet till
beredningsutskottet.
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Kommunassurans förslag till ägardirektiv och
ägaravtal med anledning av egenandelsprogram
Ärendenummer KS 2022.1052
Kommunstyrelsens 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.
Paragrafen justeras omedelbart.
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.
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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
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.
Förvaltningens förslag till 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.
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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.
Tidigare behandling
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 beredningsutskottets förslag och om
paragrafen kan justeras omedelbart och finner att kommunstyrelsen bifaller
desamma.
Beslutet skickas till
Ägarombudet.
Kommunens firmatecknare.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se.
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Delårsrapport per 30 augusti 2022
Ärendenummer KS 2022.887
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2022.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till delårsrapport per 2022-08-31 för Skurups kommun, inklusive
koncernen redovisas i dokumentet Delårsrapport augusti 2022. I rapporten
redovisas såväl resultat per 2022-08-31 som prognos för helåret 2022.
Skurups kommun redovisar ett resultat efter 8 månader på 63,6 mkr vilket är
5,7 mkr bättre än motsvarande period året innan. Det prognostiserade
resultatet vid årets slut beräknas till 36,5 mkr, att jämföra med budgeterat
resultat på 9,8 mkr. Kommunens verksamheter beräknas redovisa ett
överskott på 6,6 mkr. Skol- och utbildningsförvaltningen redovisar -11,5
mkr, Individ- och omsorgsförvaltningen +0,2 mkr, Kommunövergripande
stab -1,0 mkr, Myndighetsverksamhet -0,2 mkr och Serviceförvaltningen en
budget i balans. Ramen Centralt samt finansiering redovisar ett överskott på
19,0 mkr varav realisationsvinster uppgår till 15,0 mkr.
Kommunens investeringar beräknas uppgå till 232,4 mkr jämfört med
budget som är 379,7 mkr.
Koncernen redovisar ett resultat efter 8 månader på 15,2 mkr och ett
prognostiserat resultat vid årets slut på 10,2 mkr.
Kommunkoncernens intäkter förväntas öka med 79,5 mkr jämfört med
2021. Största delen av ökningen är hänförlig till ökade skatteintäkter men
beror även på det ökade spotpriset för el vilket genererar högre omsättning i
Skurups Energihandel AB. Skatter och generella statsbidrag beräknas
sammantaget bli 17,9 mkr högre än budget. Överskott mot budget finns för
finansnetto (2,2 mkr).
Kommundirektör Marcus Willman föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-25.
Delårsrapport januari-augusti 2022, daterad 2022-10-21.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2022.
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Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Budget 2023 med plan för 2024 och 2025
Ärendenummer KS 2022.1335
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande;
•
•
•
•
•
•
•

Att skattesatsen för kommunalskatt år 2023 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att majoritetsstyrets driftbudget för år 2023 godkänns, inkluderande
nettoramar, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.
Att majoritetsstyrets investeringsbudget år 2023-2025 godkänns.
Att majoritetsstyrets ekonomiska plan för åren 2024 och 2025
godkänns.
Att förslag till avgifter 2023 godkänns i enlighet med
majoritetsstyrets bilaga
Att VA-taxa 2023 godkänns i enlighet med majoritetsstyrets bilaga.
Att anta en utökad låneram med 110 mkr i enlighet med anförd
investeringsbudget, och därmed en ny total låneram omfattande
totalt 600 mkr.

Alternativförslag 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande;
•
•
•
•
•
•
•

Att skattesatsen för kommunalskatt år 2023 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att socialdemokraternas driftbudget för år 2023 godkänns,
inkluderande nettoramar, resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget.
Att investeringsbudget enligt Socialdemokraternas Budget 2023 med
plan för 2024-2025 godkänns.
Att socialdemokraternas ekonomiska plan för åren 2024 och 2025
godkänns.
Att förslag till avgifter 2023 godkänns i enlighet med förvaltningens
bilaga.
Att förslag till VA-taxa 2023 godkänns i enlighet med förvaltningens
bilaga.
Att anta en utökad låneram med 45 mkr i enlighet med anförd
investeringsbudget, och därmed en ny total låneram omfattande
totalt 535 mkr.

Alternativförslag 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande;
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Att skattesatsen för kommunalskatt år 2023 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att mittsamverkans driftbudget för år 2023 godkänns, inkluderande
nettoramar, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.
Att mittsamverkans investeringsbudget år 2023-2025 godkänns.
Att mittsamverkans ekonomiska plan för åren 2024 och 2025
godkänns.
Att förslag till avgifter 2023 godkänns i enlighet med förvaltningens
bilaga.
Att förslag till VA-taxa 2023 godkänns i enlighet med förvaltningens
bilaga.
Att anta en utökad låneram med 110 mkr i enlighet med anförd
investeringsbudget, och därmed en ny total låneram omfattande
totalt 600 mkr.

Alternativförslag 3
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande;
•
•
•
•
•
•
•

Att skattesatsen för kommunalskatt år 2023 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att vänsterpartiets driftbudget för år 2023 godkänns, inkluderande
nettoramar, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.
Att investeringsbudget enligt Budget 2023 - Vänsterpartiet
godkänns.
Att vänsterpartiets ekonomiska plan för åren 2024 och 2025
godkänns.
Att förslag till avgifter 2023 godkänns i enlighet med förvaltningens
bilaga.
Att förslag till VA-taxa 2023 godkänns i enlighet med förvaltningens
bilaga.
Att anta en utökad låneram med 35 mkr i enlighet med anförd
investeringsbudget, och därmed en ny total låneram omfattande
totalt 525 mkr.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om
målstyrning och delegation. Kommunfullmäktige har antagit ett flertal
måldokument och planer, som är styrande för verksamhetens bedrivande.
De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamheternas mål, prioritering,
omfattning och kvalitet samt att utvärdera pågående verksamheter.
Budgetarbetet bygger därmed på en decentralisering av ansvar och
befogenheter och den ekonomistyrmodell som används, har successivt
anpassats till kommunens förutsättningar.
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Ett övergripande mål för budgetåret är en budget i balans. Kommunens
budget fördelas på verksamhetsramar vilka fastställts av
kommunfullmäktige. Omfördelning av budgetramar mellan förvaltningarna
får inte göras utan kommunfullmäktiges godkännande. Intäkter från
verksamhet tillfaller respektive verksamhet (nettobudget).
Budget 2023 med flerårsplan för 2024 och 2025
Budgeten för Skurups kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som
antagits för god ekonomisk hushållning. De finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som beslutas bör uppnås utifrån förutsättningarna i
den beslutade budgeten.
Verksamhetens ramtilldelning utgår från 2022 års nivå exklusive den
kompletteringsbudget som togs under 2022. Från kompletteringsbudgeten
ingår endast löneökningar för befintlig personal.
Medel för investeringar är fördelade utifrån ett fastställt utrymme som
baseras på kommunens finansiella mål för investeringar. Finansiering av
investeringar 2023-2025 kan kräva en utökad låneram.
För att kunna uppfylla de finansiella målen för Skurups kommun, krävs en
god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning
för att parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att
analysera och bevaka är skatteintäkter, pensionskostnader, el- och
drivmedelskostnader, investeringsvolymer, löneavtal, och volymtillväxt
inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under perioden läggas på
att följa upp förvaltningarnas prognoser och budgetföljsamhet för att
säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten.
Enligt kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång och enligt 10 § ska budgeten
fastställas av fullmäktige före november månads utgång om inte särskilda
skäl föreligger. Ett riksdagsval brukar anges som ett särskilt skäl och
budgetbeslutet kan därmed förläggas till kommunfullmäktige i december.
Till kommunfullmäktige kommer ärendet att kompletteras med det
sedvanliga budget-dokumentet, Budget 2023 flerårsplan 2024-2025,
innehållandes budgetanvisningar, styrprocess, räkenskaper,
förvaltningstexter och nyckeltal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25.
Förslag Avgifter 2023
Förslag VA-taxa 2023
Tillkommande handlingar på sammanträdet:
Budget 2023 - Majoritetsstyret.
Verksamhetsramar 2023-2025 - Majoritetsstyret.
Investeringsramar 2023-2025 - Majoritetsstyret.
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Förslag avgifter 2023 - Majoritetsstyret.
Förslag VA-taxa 2023 - Majoritetsstyret.
Budget 2023 med plan för 2024-2025 - Socialdemokraterna.
Budgetramar 2023 flerår - Socialdemokraterna.
Budget Skurups kommun 2023 - Mittensamverkan.
Verksamhetsramar 2023-2025 - Mittensamverkan.
Investeringsramar 2023-2025 - Mittensamverkan.
Budget 2023 - Vänsterpartiet.
Budgetramar 2023-2025 - Vänsterpartiet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande;
•
•
•
•
•
•

Att skattesatsen för kommunalskatt år 2023 ska vara oförändrad, dvs
20,42 kr.
Att driftbudget för år 2023 godkänns, inkluderande nettoramar,
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.
Att investeringsbudget år 2023-2025 godkänns.
Att ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 godkänns.
Att förslag till avgifter 2023 godkänns i enlighet med bilagor
Att anta en utökad låneram med x mkr i enlighet med anförd
investeringsbudget, och därmed en ny total låneram omfattande
totalt 490+x mkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Majoritetsstyrets förslag bifalles.
Johan Bolinder (M): Majoritetsstyrets förslag bifalles.
Babak Rahimi (V): Vänsterpartiets förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Mittensamverkans förslag bifalles.
Tommy Göransson (S): Socialdemokraternas förslag bifalles.
Therese Nilsson: (L): Mittensamverkans förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse majoritetsstyrets förslag till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter kvarvarande förslag motvarandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse socialdemokraternas förslag till
kommunstyrelsens alternativförslag 1.
Ordföranden ställer därefter kvarvarande förslag motvarandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse mittensamverkans förslag till
kommunstyrelsens alternativförslag 2.
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Ordföranden ställer slutligen proposition på vänsterpartiets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar utse vänsterpartiets förslag till
kommunstyrelsens alternativförslag 3.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) om aktivt arbete
mot hedersvåld
Ärendenummer KS 2022.144
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till det arbete som redan bedrivs.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen om aktivt arbete mot hedersvåld från Babak Rahimi (V)
framgår att:
alla former av våld och förtryck ska motverkas och bekämpas.
Hedersrelaterat våld och förtryck fungerar annorlunda än annat våld i nära
relation. För att kunna möta de som är utsatta för eller riskerar att utsättas
för hedersrelaterat våld och förtryck på ett säkert och adekvat sätt måste vi
se deras specifika behov, liksom de individer vi har framför oss.
• att Skurups kommuns skolpersonal får kontinuerligt utbildning i att kunna
upptäcka och motverka hedersvåld och annat våld i nära relationer.
• att Skurups kommun arbetar aktivt för att stödja och skydda den som blir
utsatt för hedersvåld.
Individ- och omsorgsförvaltningen
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar
en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Om
personen öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses denne dra
skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller
ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad
heder. Hedersrelaterat våld och förtryck är ofta både planerat och kollektivt.
Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra
medlemmar i nätverket.
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar att ge stöd och hjälp till dem som utsätts
för hedersrelaterat våld och förtryck. Både inom skolan och socialtjänsten
behövs kunskap om vad som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck för
att kunna uppmärksamma dem som utsätts eller riskerar att utsättas för
våldet samt för att kunna ge ett professionellt bemötande.
Socialtjänstens utredningar, insatser och riskbedömningar behöver vara
anpassade till utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är
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socialtjänsten, och inte flickan själv, som gör skyddsbedömningen och som
ansvarar för flickans skydd.
Stöd till socialtjänst och hälso- och sjukvård har tagits fram av
Socialstyrelsen: ”Bedömning av hedersrelaterat våld och förtryck samt våld
i nära relationer”.
FREDA-bedömningsmetoder består av tre standardiserade instrument och
en manual som ska ge socialtjänsten stöd i att identifiera våld i nära
relationer samt bedöma risk för upprepad utsatthet.
En metod avsedd att bedöma risk för att utöva hedersrelaterat våld eller
förtryck är PATRIARK, framtagen i Sverige för att användas i fall där det
finns känt eller misstänkt hedersrelaterat våld.
Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är en arbetsmodell socialtjänsten
också kan använda sig av och som går ut på att man intensifierar
samarbetet mellan socialtjänsten och familjerna och utgår från barnets
situation. Gemensamt arbetar man fram lösningar genom samtal och
praktiska övningar och alltid med barnet i fokus.
Skol- och utbildningsförvaltningen
Nya läroplanerna börja gälla1 juli 2022 med tydligare formuleringar kring
jämställdhet, värdegrundsarbete för att förbygga och motverka olika former
av våld och förtryck samt kunskapsområdet sex- och samlevnad byter namn
till sexualitet, samtycke och relationer.
I januari 2021 genomfördes en utbildning i Skurups kommun med temat
hedersrelaterat våld. Utbildningen riktade sig till alla chefer,
förtroendevalda, elevhälsan, lärare, elevassistenter, personal i förskolan,
fritidsledare samt personal från individ- och familjeomsorgen. Efter
utbildningen diskuteras materialet vidare på arbetsplatsträffar på respektive
enhet.
Skol- och utbildningsförvaltningen kommer att erbjuda både lokal och
central barn- och elevhälsa samt skolledningen Skolverkets
webbutbildning Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck – en
webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete
mot hedersrelaterat våld och förtryck, med tonvikt på främjande och
förebyggande insatser.
Vidare kommer varje rektor att göra en bedömning av vilken utbildningen
personalen har behov av med utgångspunkt i utbildningen från 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07.
Motion daterad 2022-01-24.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 168: Beredningsutskottet överlämnar
motionen till kommunstyrelsen för beslut.
Beredningsutskott 2022-05-03, § 81: Ärendet remitteras till individ- och
omsorgsförvaltningen för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): Motionen bifalles.
Johan Bolinder (M): Motionen anses besvarad med hänvisning till det arbete
som redan bedrivs.
Solbritt Lundgren (C): : Motionen bifalles.
Tommy Göransson (S): Motionen bifalles.
Babak Rahimi (V): Förslaget att motionen bifalles ska utgöra
kommunstyrelsens huvudförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att förslag att motionen bifalles ska utgöra
kommunstyrelsen huvudförslag och förslag att anse motionen besvarad ska
utgöra kommunstyrelsens alternativförslag.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Lena Planken, förvaltningschef.
Malina Söderling-Nilsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
Sandra Larsson, utredningssekreterare.
Babak Rahimi (V).
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Svar på e-förslag om fastighetsnära avfallsinsamling,
fyrfackssytem
Ärendenummer KS 2021.808
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
E-förslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I e-förslaget föreslås att Skurups kommun ska införa ett 4-fackssystem för
fastighetsnära insamling (FNI) av tidningar och förpackningar i samband
med insamling av rest och matavfall i Skurups kommun från 2023. FNI är
ett nationellt mål som skulle införas från 2023, men det har flyttats fram till
2024. Förslagsställaren hänvisar till Avfall Sveriges länk där målet beskrevs
i ett reportage 2020-10-06. Serviceförvaltningen har därför sedan några år
följt processen kring det nationella målet och har genom korta
upphandlingar av avfallsinsamlingen skapat förutsättningar till att bemöta
detsamma.
Att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret av producentansvarsmaterialet från producenterna är en betydelsefull händelse i flera avseende.
Miljö och servicenyttan är känd och det har gjort att ett flertal kommuner
redan tagit på sig insamlingsansvaret via 4-fackskärl, trots att
materialersättningen inte täckt insamlings och etableringskostnaden. Den
nya förordningen (Förordning 2022:1274 om producentansvar för
förpackningar) ger dock andra förutsättningar och Naturvårdsverket
kommer att tydliggöra ersättningsnivåerna till kommunerna, som före den
30 september 2023 ska lämna uppgifter om:
1. antalet hushåll i kommunen, uppdelat på fler- och enbostadshus samt
permanent- och fritidsboenden,
2. antalet hushåll i kommunen som har fastighetsnära insamling,
3. antalet samlokaliserade verksamheter i kommunen som har valt
kommunal insamling enligt 7 kap. 10 §,
4. antalet lättillgängliga insamlingsplatser i kommunen,
5. antalet insamlingsplatser på torg och i parker i kommunen enligt 6 kap. 8
§ första stycket,
6. antalet insamlingsplatser på andra populära platser i kommunen enligt 6
kap. 8 § andra stycket,
7. antalet permanentboende invånare i kommunen, och
8. en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt kommunen planerar att den
insamling som avses i 2 och 3 ska utökas fram till den 1 januari 2027.
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Naturvårdsverket beslutar därefter om kommunens ersättning utifrån att:
(1) den endast ska omfatta den verksamhet som kommunen är skyldig att
bedriva enligt denna förordning,
(2) lättillgängliga insamlingsplatser ska ersättas per insamlingsplats,
(3) återvinningscentraler ska ersättas per insamlingsplats,
(4) insamling från torg och parker ska ersättas per insamlingsplats, och
(5) insamling från andra populära platser ska ersättas per insamlingsplats.
• Vid bestämmande av ersättningen för fastighetsnära insamling ska
ersättningen bestämmas med hänsyn tagen till om insamlingen sker från
hushåll eller samlokaliserad verksamhet eller permanent- eller
fritidsboende.
• Ersättningen ska också beräknas med hänsyn till mängden insamlat avfall
av varje material.
• Kommunens kostnad för information enligt 6 kap. 16 § ska ersättas per
antal permanentboende invånare.
Processen är lång och under hösten 2022 kommer Avfall Sverige att bjuda
in kommunerna till ett samråd kring den nu nya förordningen om
producentansvar för förpackningar (PFP 2022:1274). Se bif.
samrådsunderlag ”Ny förpackningsreglering”.
När kostnadstäckningen har förtydligats och de lokala förutsättningarna
utretts, kan Serviceförvaltningen presentera alternativa insamlingsförslag.
Det bör kunna ske senare i höst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-25.
E-förslag, inkommit 2021-06-09.
Ny förpackningsreglering-kommentarer från Avfall Sverige 2022-07-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 169:
Beredningsutskottets förslag
E-förslaget anses besvarat m h t tjänsteskrivelsen.
Beredningsutskott 2022-05-03, § 55: Informationen läggs till
handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Lena Johansson, enhetschef.
Sven Tilly, miljöingenjör.
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Svar på e-förslag om Nej till vindkraftverk utanför
Abbekås - återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2021.578
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Huvudförslag
E-förslaget bifalles.
Alternativförslag
E-förslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag föreslår att Skurups kommun säger nej till vindkraftverk
utanför Abbekås. Med bakgrund av fattat beslut i kommunstyrelsen 202204-06, § 104, bedöms att Skurups kommun har fattat ett beslut om
kommunens negativa inställning till havsbaserade vindkraftsetableringar.
Konsekvensanalys/Överväganden
Kommunstyrelsen fattade 2022-04-06, § 104, beslut i ärende att bifalla
initiativärende KS 2022.544 från Johan Bolinder (M) om havsbaserad
vindkraft:
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att Skurups kommun skriftligen
informerar samtliga berörda aktörer, som redovisats på dagens möte, om
kommunens negativa inställning till havsbaserade vindkraftsetableringar
och att aktörerna uppmanas beakta kommunens inställning. Vidare ska
Skurups kommun fortsätta att bevaka frågor löpande och informerar
eventuellt framtida spekulanter på motsvarande sätt.
Förvaltningens tolkning av beslutet är att Skurups kommun inte kommer
tillstyrka havsbaserad vindkraft i den utsträckning kommunen har rådighet i
frågan. Det vill säga ett ställningstagande mot vindkraftverk utanför
Abbekås.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Skurups kommuninvånare tog ställning mot havsbaserad vindkraft i en
folkomröstning 2002. Enligt Skurups kommuns vindkraftpolicy gäller för
kustzonen att:
Området är ett av dem med stora potentialer för turismutveckling i
kommunen och området har också ett stort rekreationsvärde och är
attraktivt för boende. Vindkraftverk bedöms därför som olämpliga inom
riksintresse för kustzonen.
Det fattade beslutet i kommunstyrelsen 2022-04-06, § 104, ärende KS
2022.544 tydliggör att Skurups kommun har en negativ inställning till
havsbaserad vindkraft. Det bedöms i detta beslut inrymmas ett nej till
vindkraftverk utanför Abbekås.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07.
E-förslag, daterat 2021-04-20.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 171:
Beredningsutskottets förslag
Huvudförslag
E-förslaget bifalles.
Alternativförslag
E-förslaget avslås.
Kommunfullmäktige 2022-02-28, § 54:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) för
ytterligare information och mer allmän belysning.
Kommunfullmäktige 2022-01-31, § 18:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 265:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Huvudförslag
E-förslaget anses besvarat med hänvisning till kommunens tidigare
ställningstagande i frågan.
Alternativförslag
E-förslaget avslås med hänvisning till att det råder andra förutsättningar
idag jämfört med när folkomröstningen genomfördes.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles och ska
utgöra huvudförslag till kommunfullmäktige.
Solbritt Lundgren (C): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles.
Tommy Göransson (S): Beredningsutskottets alternativförslag bifalles.
Nicklas Olsson (M): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles.
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets huvudförslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att avslag ska utgöra kommunstyrelsens huvudförslag till
kommunfullmäktige.
Omröstning begärs.
Ordföranden fastställer följande beslutsgång:
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Ja-röst för att e-förslaget ska avslås ska utgöra kommunstyrelsens
huvudförslag.
Nej-röst för att e-förslag ska bifallas ska utgöra kommunstyrelsens
huvudförslag.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med sex ja-röster
mot sju nej-röster att förslag om att e-förslaget bifalles ska utgöra
kommunstyrelsens huvudförslag. Beslutet innebär att förslag om att eförslaget ska avslås blir kommunstyrelsens alternativförslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Tommy Göransson (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), Loubna
Stensåker Göransson (M), Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-) och
Jimmy Nilsson (-).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Förslagsställaren.
Corfitz Nelsson, strateg.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 234

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Sida

31 (77)

Verkställd utredning om utökad samverkan mellan
kommunen och kommunens aktiebolag
Ärendenummer KS 2020.1666
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Utredningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll den 2022-01-30 § 15 Centerpartiets motion med
attsats:
•

Utred möjligheterna till utökat samarbete mellan Skurups Jordbruks
AB, Skurup kommunala AB, Skurupshem AB, Nils
Holgerssongymnasiet och Kommunteknik.

Kommunövergripande staben har verkställt beslutet genom sin utredning
daterad 2022-06-21.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2022-09-14.
Utredning daterad 2022-06-21.
Kommunstyrelsens ordförandens förslag
Utredningen läggs till handlingarna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 172:
Beredningsutskottets förslag
Utredningen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Svar på förslag från Prästamosseskolan om
skateboardbana inne i Skurup
Ärendenummer KS 2022.954
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan finns planer på en
skateboardbana i Skurup.
Sammanfattning av ärendet
I ett förslag från Prästamosseskolan via barn- och ungdomsfullmäktige har
man föreslagit att kommunen bygger en skateboardbana inne i Skurup.
Skurups kommun har redan planer för en skateboardbana i Skurup.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-04-29.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2022-09-14.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Förslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan finns planer på en
skateboardbana i Skurup.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 187:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan finns planer på en
skateboardbana i Skurup.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2022-05-31 § 17: Barn- och
ungdomsfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och att lämna in det till
kommunfullmäktiges presidieberedning för vidare hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på förslag från Prästamosseskolan om bättre
stolar på Prästamosseskolan
Ärendenummer KS 2022.952
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till förvaltningens yttrande
anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsfullmäktige har 2022-04-29 lämnat förslag till
kommunfullmäktiges presidieberedning om bättre stolar på
Prästamosseskolan. Motiveringen till förslaget är att stolarna är hårda och
inte ergonomiska att sitta på under längre perioder.
Förslaget lyfter vikten av ergonomi i skolan. Ergonomi är viktigt för skolan
för att undvika besvär vid mycket stillasittande arbete. Ergonomin kan ses
som en del av det hälsofrämjande arbetet.
Möblemang på skolorna är respektive skolas ansvar. Inköp av stolar sköts
av respektive skola och inte av skol- och utbildningsförvaltningen. Frågan
bör därför istället tas upp på elevrådet på den aktuella skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-31.
Skrivelse daterad 2022-04-29.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att
med hänsyn till förvaltningens yttrande anse förslaget som besvarat.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 189:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänsyn till
förvaltningens yttrande anse förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige, 2022-05-31, § 15: Barn- och
ungdomsfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och att lämna in det till
kommunfullmäktiges presidieberedning för vidare hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på förslag från Östergårdsskolan - "Bygg en
trampolinpark i Skurup"
Ärendenummer KS 2022.258
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet Östergårdsskolan har via barn- och ungdomsfullmäktige
föreslagit:
•
•

att det ska byggas en tramplinpark i Skurup.
att trampolinparken byggs vid industriområdet vid Ica.

Serviceförvaltningen föreslår att förslag avslås då eventuell drift av en
trampolinpark-anläggning i kommunal regi riskerar att snedvrida
konkurrensen för de privata företagare som bedriver konkurrerande
verksamhet. Denna typ av anläggning av praxis drivs via kommersiella
principer och därmed sannolikt inte kan bedömas inrymmas inom ramen för
kommunala kompetensen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-20.
Skrivelse, daterad 2020-03-05.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 176:
Beredningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-08-16, § 18:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om
minnesmärke för veteraner i Skurups kommun
Ärendenummer KS 2022.781
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering sker ur årets
resultat.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår att minnesmärket placeras i
Skurups stadspark i enlighet med tjänsteskrivelsen och att minnesmärket
utformas som en natursten med metallplatta.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Lars Nyström (SD) följande:
•
•
•
•

Att en minnessten reses för att hedra våra veteraner.
Att minnesstenen invigs på veterandagen.
Att det inhämtas synpunkter på minnesstenens utformning av
Sveriges Veteranförbund.
Att platsen för minnessten ligger centralt och i ett grönområde.

I det fall kommunfullmäktige bifaller motionen förslår förvaltningen att en
dialog förs med Sveriges Veteranförbund (SVF), Fredsbaskrarna Skåne eller
veteraner från Skurup avseende utformning av minnesstenen.
Stadsparken förslås som lämplig plats för en eventuell minnessten.
Kostnaden är svårbedömd då det inte finns något förslag på utformning men
en liknande sten som den som uppförts i Ystad beräknas
kosta högst 120.000 kr inklusive kostnader för invigning. Valet av
utformning av minnesstenen styr i hög grad kostnaden. Det finns inga medel
i befintlig budget för ett minnesmärke. I det fall kommunfullmäktige bifaller
motionen måste medel avsättas i kommande budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-27.
Motion, daterad 2022-05-27.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 178:
Beredningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
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Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår att minnesmärket placeras i
Skurups stadspark i enlighet med tjänsteskrivelsen och att minnesmärket
utformas som en natursten med metallplatta.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-08-16, § 21:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår att minnesmärket placeras i
Skurups stadspark i enlighet med tjänsteskrivelsen och att minnesmärket
utformas som en natursten med metallplatta.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Finansiering sker ur årets resultat.
Roland Hansson (S): Finansiering sker genom komplettering i respektive
investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på beredningsutskottets förslaget och
finner att kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
ordföranden ställer därefter proposition på framlagda förslag om
finansiering och finner att kommunstyrelsen förslår att finansiering sker ur
årets resultat.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
Lars Nyström (SD).
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Svar på motion från Anders Bengtsson (L) och Kerstin
Peterson Brodda om inrättande av företagsservice
Ärendenummer KS 2021.1271
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengtsson (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) har i en motion
föreslagit:
•
•

Att en serviceverksamhet utreds och bereds i samarbete mellan
Kommunutvecklingsberedningen och Skurups Kommunal AB med
hjälp av övrig expertis efter eget gottfinnande!
Att utredningen skall utmynna i konkreta idéer och förslag på hur
denna verksamhet kan skötas, finansieras vad gäller eventuella
investeringar och i övrigt främja o stödja.

I pandemins spår har många företag haft stora svårigheter. Speciellt många
mindre familjeägda verksamheter har drabbats hårt. Dessa företag är mycket
viktiga för ekonomin, sysselsättning och service på många orter. Ett sätt att
främja dessa företag vore att ett kommunalt fastighetsägt bolag kunde starta
upp verksamhet i befintliga tomma lokaler. Utrusta dessa lokaler med
lämplig infrastruktur där de naturligtvis till marknadspris kunde hyra
anpassade lokaler. Med lämplig infrastruktur på plats, såsom el,
kommunikation, nätverk, och gemensamma funktioner tillsammans med
andra hyresgäster, skulle snabbstart för nya groddföretag kunna ske. I
anslutning skulle näringslivsverksamheten i kommunen kunna anordna
elementära kurser i för företagen väsentliga områden, tillsammans med
externa aktörer inom utbildning.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Skurups Kommun, Skurups Kommunala AB samt Skurupshem har inga
tomma lokaler eller utrymmen som går att använda så som motionen syftar
till. Om något blir ledigt framöver i närtid så kommer det förmodligen
användas för att hjälpa Ukrainska flyktingar.
Vi har tidigare haft ett företagshotell i form av industrifack men detta
avyttrades på grund av bristande intresse från företagare.
Elementära kurser i nyföretagande och ämnen som berör nya företagare kan
vi få t ex via Nyföretagarcentrum och vi kan ha dem i befintliga lokaler.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Skurups Kommunala AB får enligt sitt ägardirektiv enbart hyra ut till
Skurups Kommun och verksamhetsutövare av kommunal verksamhet.
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Förvaltningens tolkning är att detta inte avser nya företag med lokalbehov
om inte företaget är ett privat initiativ av kommunal service.
Ekonomi
Budget för att rusta upp lokaler och förse dem med basutrustning så som
motionen beskriver saknas.
Serviceförvaltningen föreslår att motionen avslås då den till vissa delar inte
är genomförbar av legala skäl och till andra delar så genomförs den via
redan ingångna avtal och upplägg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25.
Utdrag från ägardirektiv för Skurup Kommunala AB.
Motion daterad 2021-09-08.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 179:
Beredningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-08-16, § 20:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-01-11, § 2: Motionen remitteras
till serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Revidering av översiktsplan för Skurups kommun
Ärendenummer KS 2019.1629
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2022-04-05 att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Översiktsplan för Skurups kommun
2035.
Beredningsutskottet beslutade 2022-06-07 att ärendet återremitteras för att
utreda förutsättningarna för fastigheten nedanför Ankarets förskola i
Abbekås som enligt uppgift ska vara skänkt till kommunen och där särskilda
villkor gäller samt att det föreslås bebyggelse på bronsåldersgrav bakom
nämnda fastighet.
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2022-08-16 att ärendet skulle
återremitteras.
Nämnd fastighet nedanför Ankarets förskola i Abbekås samt fastighet intill
har fastighetsbeteckning Örmölla 13:36 respektive Örmölla 26:21.
Fastigheten Örmölla 13:36 förvärvades av kommunen i tre delar åren 1988–
1990. Fastigheten Örmölla 26:21 är privatägd.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 om positivt planbesked för att
starta detaljplanearbete i syfte att undersöka möjligheten att bebygga del av
Örmölla 13:36 med bostäder.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17 att godkänna markanvisningsavtal
med ViBoGård AB vars förslag är att bebygga Örmölla 13:36, ytan söder
om förskolan, med ett konceptboende för äldre med ca 36 lägenheter samt
tre friliggande bostadshus.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16 om positivt planbesked för
fastigheten Örmölla 26:21 där företaget Yawanawa AB föreslår att
fastigheten bebyggs med ca 20 småskaliga flerbostadshus med totalt ca 40
bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-31.
Förslag till Översiktsplan för Skurups kommun 2035, del 1–5.
Samrådsredogörelse Översiktsplan Skurups kommun 2035.
Granskningsutlåtande Översiktsplan Skurups kommun 2035.
Köpekontrakt Örmölla 13:36 (tidigare 13:27) 1988-04-15.
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Protokollsutdrag kommunfullmäktige 1988-05-30, § 108: Köp av Örmölla
13:36 (tidigare 13:27) 1988-05-30.
Köpekontrakt Örmölla 13:36 1989-06-05.
Köpekontrakt Örmölla 13:36 1990-08-17.
Länsstyrelsen Samråd Arkeologi Örmölla 13:36.
Översiktsplan för Skurups kommun 1991 karta Abbekås.
Översiktsplan för Skurups kommun 2009 karta Abbekås.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag
till Översiktsplan för Skurups kommun 2035.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 180:
Beredningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Skurups kommun.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-09-13, §
52: Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till Översiktsplan för Skurups kommun 2035.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-08-16, § 45:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att ärendet skall återremitteras.
Beredningsutskott 2022-06-07, § 103: Ärendet återremitteras för att utreda
förutsättningarna för fastigheten nedanför Ankarets förskola i Abbekås som
enligt uppgift ska vara skänkt till kommunen och där särskilda villkor gäller
samt att det föreslås bebyggelse på bronsåldersgrav bakom nämnda
fastighet.
Samhällsbyggnadsberedningen 2022-04-05, § 27:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget till översiktsplan för Skurups kommun.
Samhällsbyggnadsberedningen 2021-10-12, § 51:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka förslaget till
översiktsplan
för Skurups kommun för granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2020-12-08, § 68:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till
översiktsplan för Skurups kommun på samråd.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Antagande av arbetsmarknadsstrategi
Ärendenummer KS 2020.1450
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla strategin.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till arbetsmarknadsstrategi.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 177:
Beredningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla strategin.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-08-16, § 19:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla strategin.
Kommunutvecklingsberedningen 2022-01-11, § 3:
Arbetsmarknadsstrategin remitteras till individ- och omsorgsberedningen
och skol- och utbildningsberedningen för yttrande.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-10-19 § 32
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet tas upp på kommunutvecklingsberedningens nästa sammanträde
som beslutar om remiss.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-04-06 § 12
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att utse en arbetsgrupp med fem
ledamöter som ges i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi.
Till arbetsgruppen utses följande:
Jörgen Sjöslätt (C), sammankallande
Eva Roslund (S)
Lisen Hendeberg (V)
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Håkan Hansson (M)
Ingrid Book (SD)
Som sekreterare till arbetsgruppen knyts näringslivsansvarig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av prognostiserat underskott för skol- och
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde
Ärendenummer KS 2022.727
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ordföranden för skol- och utbildningsutskottet
på kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisar vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av det prognostiserade underskottet.
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.
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 210: Ärendet bordläggs.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Begär redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av det prognostiserade underskottet.
Johan Bolinder (M): Ärendet flyttas till kommunstyrelsens nästa
sammanträde och att ordföranden till kommunstyrelsen redovisar vilka
åtgärder som vidtagits.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 243

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Sida

47 (77)

Svar på initiativ från Babak Rahimi (V) om biologisk
mångfald
Ärendenummer KS 2022.49
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups Kommunhus AB begära av
kommunala helägda bolag att göra inventering av grönytor.
Kommunstyrelsen beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att förvaltningen ges i uppdrag att göra
en inventering av all gräsmatteyta som kommunen 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.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) yrkar i ett initiativärende att förvaltningen ges i uppdrag
att göra en inventering av all gräsmatteyta som kommunen och dess helägda
bolag förvaltar, för att titta över om det finns ytor som används mycket lite
av kommuninvånarna, och som potentiellt istället skulle kunna omvandlas
till ängsmark med blommande växter för att öka den biologiska mångfalden
och spara pengar på detta.
En gräsyta omvandlas inte till äng bara för att den slutas klippas. Det krävs
omfattande arbeten samt nya maskiner för att ställa om en gräsyta till äng
och sköta densamma. Såväl drift- som investeringsbudget måste utökas.
Utfallet från när kommunen enbart slutade klippa gräsytor förra gången blev
negativt då många av ytorna togs över av fleråriga ogräs med omfattande
klagomål från allmänheten som följd.
De kommunala bolagens totala gräsytor är idag okända. En inventering med
inmätning av de kommunala bolagens grönytor kräver cirka 2,5
manmånader och kostnaden uppgår till cirka 150.000 kr. Resurser eller
medel för detta finns inte idag utan måste tillskjutas driftbudgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25.
Initiativ daterat 2022-01-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 211: Ärendet bordläggs.
Beredningsutskott 2022-08-17, § 145: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Representant för serviceförvaltningen ska
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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.
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 35: Initiativet remitteras till
beredningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V): Initiativet bifalles och föreslår kommunfullmäktige
uppdra åt Skurups Kommunhus AB begära av de kommunala helägda bolag
att göra inventering av grönytor.
Nicklas Olsson (M): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Therese Nilsson (L): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Tommy Göransson (S): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Babak Rahimis (V) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Babak Rahimis (V) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet innebär att förvaltningen ges i
uppdrag att göra en inventering av all gräsmatteyta som Skurups kommun
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.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Peter Dahl, kommunteknikchef.
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Redovisning av föreningars behov
Ärendenummer KS 2021.1100
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
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.
Vid beredningsutskottet 2022-08-17 hade ärendet rubricerats så att utskottet
skulle ta ställning till själva initiativet när man istället skulle ta ställning till
utredningen.
Förvaltningen vill härmed förtydliga att kommunstyrelsen nu har att ta
ställning till utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-14.
Sammanställning av föreningsenkät, daterad 2022-06-14.
Föreningspaket.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 212: Ärendet bordläggs.
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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.
Kommunstyrelsen 2021-08-31, § 227: Initiativet remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 245

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Sida

51 (77)

Svar på del av initiativ från Jörgen Lidfeldt (-) om att
inrätta en fritidsbank - gällande andra att-satsen
Ärendenummer KS 2022.387
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bjuda in David
Mathiasson, verksamhetschef på Fritidsbanken, för att informera
kommunstyrelsen om hur en Fridtidsbank fungerar. Första att-satsen
återremitteras i avvaktan på andra att-satsens verkställande.
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
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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:
•
•
•

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.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 213: Ärendet bordläggs.
Beredningsutskott 2022-08-17, § 147: Kommunstyrelsen beslutar bifalla
initiativets första att-sats om att inrätta fritidsbank. Finansieringen
överlämnas till budgetgruppen.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att bjuda in David Mathiasson, verksamhetschef på Fritidsbanken,
för att informera kommunstyrelsen om hur en Fridtidsbank fungerar. Första
att-satsen återremitteras i avvaktan på andra att-satsens verkställande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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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
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativet.
Jäv
Nicklas Olsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut i
ärendet. Claes-Göran Kullberg tjänstgör istället.
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
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 214: Ärendet bordläggs.
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.
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Lars Nyström (SD) deltar inte i beslutet.
Johan Bolinder (M) deltar inte i beslutet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Initiativet avslås.
Jörgen Lidfeldt (-): Initiativet bifalles.
Lars Nyström (SD): Initiativet avslås.
Solbritt Lundgren (C): Initiativet bifalles.
Babak Rahimi (V): Initiativet avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen besluta avslå initiativet.
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Revidering av riktlinjer för tomtkö
Ärendenummer KS 2019.396
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för fördelning av kommunala
tomter (tomtkö) i Skurups kommun med förtydligande att det är
kommunstyrelsen som beslutar om avsteg enligt punkt 9.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2017 har Skurups kommun haft en tomtkö där intresserade
privatpersoner har anmält sitt intresse för kommunala fribyggartomter.
Tilldelningen av tomt har skett efter intressenternas rangordning i tomtkön.
Serviceförvaltningen tog år 2019 fram ett förslag på riktlinjer för försäljning
av kommunala tomter. De viktigaste delarna i riktlinjerna var att vid
försäljning av kommunala tomter ska bebyggelse påbörjas inom 12 månader
och byggnationen ska vara färdigställd senast 18 månader från
tillträdesdagen, annars utgår vite.
Det finns idag ett behov av att revidera de befintliga tomtköriktlinjer för att
underlätta processen såväl internt som externt. De viktigaste delarna som
behöver ändras rör tidsfristen för start samt färdigställande av bebyggelse.
Bebyggelsen ska vara påbörjad inom 18 månader och ska färdigställas inom
24 månader från tillträdesdagen. Detta till följd av dels de i dagsläget långa
leveranstiderna, dels för att intressenter i flera fall lämnat återbud efter
tilldelning på grund av för kort tidsfrist.
Ytterligare revideringar är förtydliganden avseende registrering och
avregistrering från tomtkön samt ökad flexibilitet kring vitesbelopp.
Vid kommunens behandling av ärendet förtydligas att det är
kommunstyrelsen som beslutar om avsteg enligt punkt 9.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20.
Förslag till revidering av riktlinjer för fördelning av kommunala tomter för
småhusbyggnation i Skurups kommun, daterad 2022-10-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta reviderade riktlinjer för fördelning av
kommunala tomter (tomtkö) i Skurups kommun.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 193: Serviceförvaltningen får i uppdrag
att till kommunstyrelsens nästa sammanträde ta fram förslag till reviderade
riktlinjer för fördelning av kommunala tomter i Skurups kommun.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M), Babak Rahimi (V), Lars Nyström (SD) och Lena
Axelsson (S): Förvaltningens förslag bifalles med förtydligande att det är
kommunstyrelsen som beslutar om avsteg enligt punkt 9.

Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Dino Krcic, mark- och exploateringsingenjör.
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Yttrande över överklagan av Babak Rahimi beslut
2022-08-30, § 209, om initiativ om granskning om
omställningsstöd - mål nr 9871-22
Ärendenummer KS 2022.1162
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) har överklagat kommunstyrelsens beslut 2022-08-30, §
209, gällande granskning av omställningsstöd.
Kanslienheten har upprättat förslag till yttrande vari det sammanfattningsvis
framförs att det, utifrån vad klaganden anfört, inte finns grund att upphäva
beslutet enligt 13 kap kommunallagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-09-16
Yttrande, 2022-09-16
Överklagande
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet
med upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Granskning av omställningsstöd
Ärendenummer KS 2022.1044
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet har hanterats i enlighet med
regelverket för omställningsstöd. Granskningen föranleder därför ingen
åtgärd. Ärendet anses därmed besvarat.
Jäv
Nicklas Olsson (M) och Åsa Ekblad (M) anmäler jäv och deltar inte i
beredning eller beslut i ärendet. Claes-Göran Kullberg (-) och Ingvar
Wennersten (SD) tjänstgör istället.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2022-08-30, § 209, beslutat att det ska göras en
granskning angående omställningsstöd och att granskningen ska göras av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen presidium. Beslutet fattades
mot bakgrund av ett initiativärende från Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy
Nilsson (-) där dessa anger att granskningen ska omfatta utbetalt
omställningsstöd till Åsa Ekblad (M) och Nicklas Olsson (M). Utöver detta
anges vidare ”Vi ställer oss även frågan om Lars Nyström (SD) är det
moraliskt att lämna över Oppositions posten till Åsa Ekblad (M) och där
efter begära ut PBF- Pensions avtal”
Förvaltningen har tillsammans med kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsen presidium granskat omställningsstöd enl initiativet.
Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (-) och Åsa Ekblad (M) var inbjudna
men var inte närvarande vid mötet. Åsa Ekblad (M) skickade Johan
Bolinder (M) som sin ersättare.
Granskningen föranleder inga ytterligare åtgärder.
Kommunstyrelsens beslut 2022-08-30, § 209, har överklagats och
förvaltningen har beviljats anstånd till och med 2022-11-08 med svar till
förvaltningsrätten. Se mål nr 9871-22, vårt ärende KS 2022.1162. Yttrandet
kommer att behandlas av kommunstyrelsen 2022-10-31.
Beslutsunderlag
Granskning daterad 2022-09-08.
Komplettering till ärende daterad 2022-09-11.
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Förvaltningens förslag till beslut
Granskningsgruppens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet har hanterats i enlighet med
regelverket för omställningsstöd. Granskningen föranleder därför ingen
åtgärd. Ärendet anses därmed besvarat.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 186: Kommunstyrelsen konstaterar att
ärendet har hanterats i enlighet med regelverket för omställningsstöd.
Granskningen föranleder därför ingen åtgärd. Ärendet anses därmed
besvarat.
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 209: Kommunstyrelsen beslutar att det
ska göras en granskning angående omställningsstöd och att granskningen
ska göras av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen presidium.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Lars Nyström (SD): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Yttrande över Idéfasremiss för metrolinje M5 i
Köpenhamn samt dess betydelse för Öresundsmetron
Ärendenummer KS 2022.1311
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till remissvar som sitt eget yttrande
och överlämnar det till Köpenhamns kommun.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Köpenhamns kommun har beslutat om en idéfasremiss för en ny metrolinje
M5 med två möjliga sträckningar, M5 Lila (öst) och M5 Orange.
Utbyggnaden av metrosystemet i Köpenhamn är viktig för hela
Öresundsregionens utveckling. Från ett Öresundsregionalt perspektiv är
linjealternativ M5 Lila via Amagerbrogade den bästa lösningen eftersom
sträckningen medför en möjlighet för att senare etablera en metrolinje till
Malmö C – den så kallade Öresundsmetron. Förvaltningen gör därför
bedömningen att sträckning M5 Lila (öst) är att föredra framför M5
Orange.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-11.
Förslag till yttrande från Skurups kommun, daterad 2022-10-11.
M5 – ny mulig metrolinje Metrolinje M5 Idéfasehøring for metrolinjen M5.
Kunskapsunderlag till idéfasremiss för metrolinje M5.
Informationsmöte SE 04-10-2022 - Presentationer.pdf
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till remissvar som sitt eget yttrande
och överlämnar det till Köpenhamns kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och om paragrafen
kan justeras omedelbart finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Sammanträdesdagar januari 2023
Ärendenummer KS 2022.1289
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dag för kommunstyrelsens
konstituerande sammanträde 2023-01-09 kl. 08.30 och ordinarie
sammanträde 2023-01-24 kl. 08.30.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 14, ska kommunstyrelsen fastställa
sina sammanträdesdagar.
Med anledning av ny mandatperiod är det brukligt att den nyvalda
kommunstyrelsen fattar beslut om sammanträdesdagar vid sitt sammanträde.
Eftersom kommunstyrelsen tidigare fastställt sammanträdestider t o m 202212-31 finns behov av att kommunstyrelsen redan nu fattar beslut om dagar
för sammanträden i januari 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-05.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dag för kommunstyrelsens
konstituerande sammanträde 2023-01-09 kl. 08.30 och ordinarie
sammanträde 2023-01-24 kl. 08.30.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Medfinansiering, Hörte Hamn
Ärendenummer KS 2022.852
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller Hörte Hamnförenings ansökan om
medfinansiering av renoveringen av den östra piren i Hörte hamn om 150
000 kronor och att finansiering sker ur ramen för kommunstyrelsens
disposition. Dock är det under förutsättning att även Leader Söderslätt
beviljar 300 000 kr till projektet.
Sammanfattning av ärendet
Hörte Hamnförening har som syfte att bevara och utveckla Hörte Hamn och
göra den till ett öppet och attraktivt besöksmål i Skurups kommun.
Kuststräckan som löper längs kommunens södra gräns är en av våra mest
trafikerade och välbesökta delar som lyfter kommunens attraktivitet och är
ett besöksmål både för kommunens invånare som för utifrån komna
besökare. Att underhålla och bevara Hörte Hamn och dess fysiska
infrastruktur ligger således både i Hörte Hamnförenings och Skurups
kommuns intresse. Föreningen har på ett systematisk vis sökt tillstånd för
och gjort åtgärder för att Hörte hamn ska hållas i gott skick och fortsätta att
fungera som hamn. Hamnens pirar är fundamentala för att den både fysiskt
och estetiskt ska förbli en hamn. Man har tidigare åtgärdat den västra piren
och nu är turen kommen för att åtgärda den östra. Detta sammantaget gör att
Serviceförvaltningen föreslår att Skurups kommun och Kommunstyrelsen
tillmötesgår Hörte Hamnförenings önskemål.
Förvaltningen har inga ekonomiska medel att finansiera ansökan, men i den
situation att ansökan eventuellt beviljas föreslås att medel för finansiering
tas ur årets resultat. Dock är det under förutsättning att även Leader
Söderslätt beviljar 300 000 kr till projektet.
I det fall finansiering ska ske inom ramen för årets resultat måste ärendet
beslutas av kommunfullmäktige. Beredningsutskottet konstaterar att inför
kommunstyrelsen behandling av ärendet behöver det kompletteras med hur
mycket medel som återstår inom ramen för kommunstyrelsens disposition.
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller Hörte Hamnförenings ansökan om
medfinansiering av renoveringen av den östra piren i Hörte hamn om 150
000 kronor och att finansiering sker ur årets resultat. Dock är det under
förutsättning att även Leader Söderslätt beviljar 300 000 kr till projektet.
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Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 174:
Beredningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller Hörte Hamnförenings ansökan om
medfinansiering av renoveringen av den östra piren i Hörte hamn om 150
000 kronor och att finansiering sker ur årets resultat. Dock är det under
förutsättning att även Leader Söderslätt beviljar 300 000 kr till projektet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles med ändring att
finansiering sker ur ramen för kommunstyrelsens disposition.
Lars Nyström (SD): Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Tommy Göransson (S) Johan Bolinders (M) förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Hörte Hamnförening.
Serviceförvaltningen.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Sahand Koucha, näringslivsansvarig.
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Utvecklingsstöd – Kultur - återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2022.829
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-30, § 202, att 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.

Förvaltningen har fått återremissen efter att beredningsutskottets kallelse
skickades och ärendet kommer att kompletteras inför kommunstyrelsens
behandling av detsamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07.
Förslag till fördelning av utvecklingsstöd-kultur, 2022-10-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningens
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Kultur 2022”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 181: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 201: 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,
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•

en bedömning om ansökningarna faktiskt omfattas av
utvecklingsstöd eller ej.

Beredningsutskott 2022-08-17, § 139: 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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Utvecklingsstöd – Fritid - återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2022.828
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningen
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Fritid 2022”.
Reservation
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-30, § 202, att 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.

Förvaltningen har fått återremissen efter att beredningsutskottets kallelse
skickades och ärendet kommer att kompletteras inför kommunstyrelsens
behandling av detsamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09.
Förslag till fördelning av stöd, upprättad 2022-10-18.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd enlighet med serviceförvaltningen
förslag ”Fördelning av utvecklingsstöd - Fritid 2022”.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 182: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 202: Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet för eventuella justeringar i förvaltningens förslag och
med förtydligande gällande:
•
•

urvalskriterierna,
den ekonomiska redovisningen,
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•
•

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

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
Lars Nyström (SD): Ansökan från föreningen "Ett Skurups för alla" avslås.
Ansökan från föreningen "Skönabäck Equestrian Club" beviljas ett bidrag
om totalt 16 000 kronor.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles.
Tommy Göransson (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles.
Roland Hansson (S): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Svar på granskning av informationssäkerhet i
praktiken
Ärendenummer KS 2022.885
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet såsom sitt eget och överlämna
detsamma till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Skurup kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning för att testa hur väl kommunens arbete med IToch informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken,
exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och
informationssäkerhet inom kommunstyrelsen, Skurups kommun. Detta
genom att bedöma i vilken utsträckning en angripare riskerar att komma åt
Skurups kommuns IT-miljöer genom angrepp via e-post. Följande
revisionsfrågor har legat till grund för granskningen:
•
•

Hanterar Skurups kommuns personal hotet från attacker genom
falska email, så kallad phishing, på ett ändamålsenligt sätt?
Har Skurups kommun en incidenthanteringsprocess som aktiveras på
ett ändamålsenligt sätt av den testade personalen under den
simulerade attacken?

Utifrån genomförd granskning och revisionens rekommendationer föreslår
förvaltningen att
•
•

•

Nuvarande utbildning avseende informationssäkerhet
vidareutvecklas och görs än mer strukturerad och pedagogisk.
Förtydliga för samtliga medarbetare och förtroendevalda vikten av
att rapportera säkerhetsincidenter samt hur dessa ska rapporteras.
Detta bör göras genom att vidareutveckla befintlig rutin,
”Kommunens rekommendation till medarbetarna angående
nätfiske”.
Kommunen framöver utför egna simulerade Phishing attacker
kontinuerligt i syfte att vidareutveckla utbildningsinsatserna och för
att öka medvetenheten samt kunskapsnivån hos medarbetarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-05.
Förslag till svar, daterad 2022-10-05.
Begäran om yttrande, daterad 2022-07-04.
Granskningsrapport, daterad juni 2022.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet såsom sitt eget och överlämna
detsamma till revisorerna.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 183: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Revisionen.
Patrik Siltanen, informationssäkerhetssamordnare.
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Antagande av riktlinjer för utdelning av stjärnskott
Ärendenummer KS 2021.1630
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för utdelning av stjärnskott.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2022-04-06 att återremittera ärendet för att
omarbeta riktlinjen så att den följer intentionen i initiativet samt förtydliga
att utdelning ska ske löpande.
Förvaltningen har enligt ovanstående beslut omarbetat riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer daterade 2022-06-22.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-22.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för utdelning av stjärnskott.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2022-09-19, § 184: Kommunstyrelsen beslutar att anta
riktlinjer för utdelning av stjärnskott.
Kommunstyrelsen 2022-04-06, § 92: Kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet för att omarbeta riktlinjen så att den följer intentionen i
initiativet samt förtydliga att utdelning ska ske löpande.
Beredningsutskott 2022-03-08, § 47: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Beredningsutskottets förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Åsa Ekblads (M) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
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Anmälningsärenden
Ärendenummer KS 2022.26
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisning av anmälningsärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning anmälan av avtal, domar och övrigt från
kommunövergripande staben daterad 2022-08-25.
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt från skol- och
utbildningsförvaltningen daterad 2022-09-26.
Sammanställning anmälan av avtal och övrigt från serviceförvaltningen
daterad 2022-09-26.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälningarna ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer KS 2022.27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisningar av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning kommunövergripande staben daterad 2022-10-18.
Sammanställning skol- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-09-26.
Sammanställning serviceförvaltningen daterad 2022-08-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen ska läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sida

73 (77)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 259

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Sida

74 (77)

Anmälan av protokoll från bolag och utskott
Ärendenummer KS 2022.28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger anmälan av protokoll från utskotten och kommunala helägda
bolag:
KS 2022.13, Socialnämndsutskottet, 2022-09-14, § 35-42,
KS 2022.191, Personalutskottet, 2022-09-01, § 40-50,
KS 2022.192, Personalutskottet, 2022-10-06, § 51-58, 39 kap 2 §
Personaladministrativ verksamhet i övrigt,
KS 2022.253 Beredningsutskott 2022-09-19 § 166-193,
KS 2022.531 Skol- och utbildningsutskott 2022-08-22 § 39-47,
KS 2022.879 Skol- och utbildningsutskott 2022-09-26 § 48-56,
KS 2022.1176 Skol- och utbildningsutskott 2022-10-17 § 57-61,
KS 2022.1114, Beredningsutskott, 2022-09-19, § 160-165, 26 kap 1 § OSL
- Socialtjänsten
EL 2022.49, Skurups Elverk AB, 2022-09-15, §59-65,
EL 2022.70, Skurups Elverk AB, 2022-10-13, § 66–75,
EH 2022.21, Skurups Energihandel AB, 2022-09-15, § 41–46,
EH 2022.24, Skurups Energihandel AB, 2022-10-13, § 47–55,
KA 2022.52, Skurup Kommunala AB, 2022-10-05, § 15-29,
SH 2022.60, Skurupshem AB, 2022-09-30, § 91-111,
JB 2022.33, Skurups Jordbruks AB, 2022-09-21, § 70–86.
Beslutsunderlag
Sammanställning över protokoll från utskott, daterad 2022-10-21.
Sammanställning över protokoll från bolag, daterad 2022-10-21.
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 Babak Rahimi (V) om
hållbarhetssamordnare
Ärendenummer KS 2022.1386
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att chef för serviceförvaltningen redogör
inför kommunstyrelsen för den anställningsprocess som startades och
anledningen till att tjänsten som hållbarhetssamordnare inte tillsattes. Vidare
innebär beslutet att den ledamot i kommunstyrelsen som gav besked att
tjänsten inte skulle förlängas, redogör för i vilket forum frågan har
diskuterats och beslutats.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse föreslår Babak Rahimi (V) följande:
•
•

"Att chef för serviceförvaltningen redogör inför kommunstyrelsen
för den anställningsprocess som startades och anledningen till att
tjänsten inte tillsattes.
Att den KS-ledamot som gav besked att tjänsten inte skulle
förlängas, redogör i vilket forum har frågan diskuterats och
beslutats".

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-09-27.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M): Initiativet avslås.
Babak Rahimi (V): Initiativet bifalles.
Tommy Göransson (S): Initiativet bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Initiativet bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
om ärendet ska remitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla initiativet.
Omröstning begärs.
Ordföranden fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla initiativet.
Nej-röst för att avslå initiativet.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-10-31

Sida

76 (77)

Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med sex jaröster mot fem nej-röster och två ledamöter som avstår att bifalla initiativet.
Följande ledamöter röstade ja:
Solbritt Lundgren (C), Tommy Göransson (S), Roland Hansson j(S),
Therese Nilsson (L), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson (S).
Följande ledamöter röstade nej:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Loubna
Stensåker Göransson (M) och Lars Nyström (SD).
Följande ledamöter avstod från att rösta:
Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson (-).
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Tommy Samuelsson, förvaltningschef.
Ledamöter i kommunstyrelsen.
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Svar på initiativ från Lars Nyström (SD) om
elbesparande åtgärder
Ärendenummer KS 2022.1387
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles. Beslutet innebär att förvaltningar ges i uppgift att
omgående se över möjliga elbesparande åtgärder utan att påverka de
kommunala verksamheternas kvalitet.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har i skrivelse föreslagit:
"Att Skurups kommuns förvaltningar ges i uppgift se över möjliga
elbesparingsåtgärder utan att påverka de kommunala verksamheternas
kvalitet, omgående."
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2022-10-31.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Initiativet bifalles.
Åsa Ekblad (M): Initiativet bifalles.
Lena Axelsson (S): Initiativet bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om initiaitvet ska avgöras idag eller
remitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla initiativet.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar.
Kommunövergripande staben.

