Protokoll

1 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-01-29, kl. 18.00–22.10

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Bertil Nordström, M, ordförande i kommunrevisionen
Tommy Göransson, S, vice ordförande i kommunrevisionen
Lars-Åke Nilsson, KV, ledamot i kommunrevisionen
Karl Kårebrandt, SD, ledamot i kommunrevisionen
Bengt Nilsson, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 1 - 57

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-02-06 kl 13.00

Sekreterare

Bengt Nilsson
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Göran Pettersson (MP)

Jörgen Lidfeldt (SD)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-06

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Bengt Nilsson

Protokoll

2 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

Beslutande
Bengt Andersson (S)
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Anders Kristiansen (-)
Kent Olsson (-)
Lars Nyström (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Christer Nilsson (SD)
Göran Lindahl (SD)
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KF § 1

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Pettersson (MP) och Jörgen
Lidfeldt (SD) till justerare samt Marie-Louise Fridolf (M) till ersättare.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) protesterar mot att ärenden kommit med på kallelsen i
sent skede och syftar på att ärendena 55 och 56 på kallelsen avseende
Granskning av hemtjänsten och Ärendehantering vid anskaffning av
entreprenad. Lars Nyström (SD) lämnar en skriftlig protokollsanteckning i
enlighet med bilaga till denna paragraf.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden meddelar att ärendena 55 och 56 på kallelsen avseende
Granskning av hemtjänsten och Ärendehantering vid anskaffning av
entreprenad rätteligen hör hemma under punkten 5 Ärendeinformation från
beredningarna, kommunstyrelsen och revisorerna till kommunfullmäktige
2018. Revisionens ordförande kommer att informera om dessa ärenden
under denna punkt.
__________
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Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information från kommunstyrelsen
- Byggandet av Nya Skolan följer tidsplan och budget. Inga avvikelser.
Fasad- och fogalternativ ska studeras. Invändig byggnation ska påbörjas.
-Rekrytering av kanslichef fortsätter med test av kvarstående kandidater.
Kommunstyrelsen kommer i februari att diskutera ärendet.
-Strategi för lönerevision 2018 fastställd.
-Styrgruppen för exploateringsområdet Västervång har samråd för
detaljplanen från mars 2018. Kommunfullmäktige beräknas anta
detaljplanen våren 2018. Markanvisningstävling i april och maj 2018. Det
blir blandad bebyggelse med småhus och flerbostadshus samt förskola.
- Kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommunfullmäktiges
presidium har träffat de två föreningarna som driver verksamhet på
Svaneholms slott om hur verksamheten där kan utvecklas. Nytt möte 201802-06.
Information från kommunutvecklingsberedningen
Inget att rapportera.
Information från kultur- och fritidsberedningen
Inget att rapportera.
Information från samhällsbyggnadsberedningen
Inget att rapportera.
Information från skol- och utbildningsberedningen
Inget att rapportera.
Information från individ- och omsorgsberedningen
Inget att rapportera.
Information från kommunfullmäktiges presidium
Parlamentariska gruppen har kallats till möte om utformning av partistödet
för 2018. Eftersom det var få deltagare i mötet kommer det att kallas till ett
nytt möte.
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Dnr KS 2018.37

Information från revisionen
-Granskning av hemtjänsten har skett.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen
att:
Säkerställa att budgetfördelningsprinciper är baserade på den fördelade
vårdtyngden.
Stärka möjligheten till uppföljning av relevanta verksamhetsmässiga mått
genom de tillämpade verksamhetssystemen.
Analysera orsakerna till budgetunderskottet samt vidta tillräckliga åtgärder
för att säkerställa en ekonomi i balans.
Beakta den demografiska utvecklingen bland äldre samt dess inverkan på
budgeteringen av verksamheten.
Därtill rekommenderas kommunstyrelsen och myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg att: Ta initiativ till revidering av reglementet för
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgen.
Revisionen anser utöver detta att antalet hemtjänstmedarbetare som en
brukare i genomsnitt möter över två veckor är högt, bland de 25 procent
sämsta i riket. Revisionen vill att kommunstyrelsen kommenterar vad
orsakerna till detta är och vad som kommunstyrelsen ämnar göra för att öka
personalkontinuiteten.
-Granskning av ärendehantering vid anskaffning av entreprenad har
skett.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:
Rutiner för kommunikation mellan ansvariga beslutsfattare, berörd
förvaltning och aktuellt bolag måste förtydligas.
Det bör vidare finnas en tydlig arbetsgång för hur klagomål vid pågående
entreprenadarbeten ska hanteras och kommuniceras till berörda handläggare
mm.
Om kommunala bolag ska avropa på avtal upphandlade av Skurups
kommun måste avtalen vara upphandlade så att bolagen omfattas av
upphandlingen.
Avslutningsvis vill revisionen uppmärksamma kommunstyrelsen och
styrelserna för de kommunala bolagen att Lagen om offentlig upphandling
sedan den 1 januari 2017 har förtydligat förutsättningarna för interna
upphandlingar.
Revisorerna önskar svar på båda ovannämnda granskningar från
kommunstyrelsen angående ovannämnda rekommendationer, som också
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inkluderar en tidplan för genomförandet. Svar önskas senast den 25 april
2018.
__________
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Finansiering av strategiska markköp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget att till objekt 42013
Västeräng anslås 6 mkr för strategiska förvärv av fastigheter.
Sammanfattning av ärendet
En bärande del i kommunens vision 2030 är utveckling av nya
boendemiljöer och därmed skapande av förutsättningar för att nå
befolkningsökningsmålet med 18 000 invånare 2030. Flera projekt med
denna inriktning pågår, varav projekt med arbetsnamn Västeräng är det
enskilt största, och kommer i utbyggd form att bilda en helt ny stadsdel med
ca 350 bostäder.
Serviceförvaltningen arbetar med förberedelser för exploateringen och ser
behov av ytterligare markförvärv i området. För att med helhetsperspektiv
lösa olika infrastrukturfrågor föreslås att kommunen förvärvar även tre
intilliggande fastigheter. Tillkommande areal ökar också antalet möjliga
bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelese daterad 2017-12-15.
Kartbilaga 1.
Kartbilaga 2.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08 § 9:
Huvudförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till objekt
42013 Västeräng, anslå 6 mkr för strategiska förvärv av fastigheter.
Finansiering sker via minskad likviditet.
Alternativförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
förvaltningens förslag.
Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 392: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att
finansieringen ska vara korrekt angiven.
Kommunstyrelsen 2017-11-01 § 298: Kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att anslå 6 miljoner kronor till
investeringsbudget för 2017 för strategiska förvärv av fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-17, § 135: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
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att utöka investeringsramen med 6 miljoner kronor för strategiska markköp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ekonomichefen får i uppdrag
att inför kommunstyrelsen behandling av ärendet
komplettera avseende ekonomisk belysning samt tankesättet kring
investeringsmedlen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens huvudförslag då det
enligt honom strider mot lagstiftning.
Magnus Alm (S) och Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Johan Bolinder (M) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att anslag ska anvisas för
markköp med maximalt 1 mkr/hektar. Johan Bolinder (M) yrkar att anslaget
ska utgå ur eget kapital. Det noteras att det motsvaras ca 5,3 mkr i anslag.
Sven Rosengren (-) yrkar på återremiss av ärendet då finansieringsfrågan
inte är löst.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall att avgöra ärendet idag kontra att
återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra
ärendet idag.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens
huvudförslag om att anslå 6 mkr för markförvärv, kommunstyrelsens
alternativförslag om avslag härpå, samt yrkandet om anslag med maximalt 1
mkr/ hektar för markförvärv, och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens huvudförslag, men votering begärs då.
För erhållande av motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden
proposition på bifall på kommunstyrelsens alternativförslag kontra yrkandet
om maximalt 1 mkr /hektar för markförvärv, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att uppta yrkandet om maximalt 1 mkr / hektar
för markförvärv som motförslag, men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill uppta
yrkandet om maximalt 1 mkr /hektar för markförvärv röstar ja. Den det ej
vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att
kommunstyrelsens alternativförslag ska vara motförslag.
Omröstningen ger till resultat 18 ja, 18 nej och 4 som avstår. Omröstningen
framgår av bilaga till detta protokoll, benämnt § 4.
Med ordförandens utslagsröst har kommunfullmäktige beslutat att uppta
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kommunstyrelsens alternativförslag som motförslag.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill
godkänna kommunstyrelsens huvudförslag om anvisning av 6 mkr för
markförvärv röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige bifallit alternativförslaget om avslag.
Omröstningen ger till resultat 16 ja, 23 nej och 1 som avstår. Omröstningen
framgår av bilaga till detta protokoll, benämnt § 4.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Ekonomichefen.
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VA-taxa 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra
projekten som är kopplade till kostnadsbilden som redovisas samt utreda
förändrad utbyggnads-takt så att höjningen kan begränsas, samt att
utredning görs för att se över kostnaderna inom va-verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen föreslår att VA-taxans brukningsavgift höjs och att
anläggningsavgiften blir oförändrad. Den senaste höjningen av
brukningsavgiften genomfördes 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-17.
Förslag till VA-taxa daterad 2017-12-17.
Underlagsmaterial daterat 2017-04-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 13:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att anta VA-taxa för 2018 att tillämpas från och med
den 1 mars 2018.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslag till VA-taxa för 2018.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge kommunstyrelsens
arbetsutskott i uppdrag att bedöma om behov finns att se över kostnaderna
inom VA-verksamheten och i så fall återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 186: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta VA-taxa för 2018 att tillämpas från och med den 1 mars 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar på återremiss av ärendet för tydliggöra projekten
som är kopplade till kostnadsbilden som redovisas samt utreda förändrad
utbyggnadstakt så att höjningen kan begränsas.
Lars Nyström (SD) och Kent Olsson (-) yrkar bifall till yrkandet om
återremiss.
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Niklas Sjöberg (-) yrkar bifall till yrkandet om återremiss med motivering
att han vill att utredning görs för att se över kostnaderna inom vaverksamheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till att avgöra ärendet idag kontra
att återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att
återemittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.
Serviceförvaltningen.
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Avtal om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Grunden för samverkan inom områden där hälso- och sjukvårdsansvaret är
fördelat genom överenskommelser mellan de skånska kommunerna och
Region Skåne.
Denna överenskommelse har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 1 januari
2018 då lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård upphävs. Lagen ger parterna möjlighet att träffa en
särskild överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska
inträda vid annan tidpunkt (lagen anger tre kalenderdagar efter
utskrivningsklar), eller med annat belopp än det som motsvarar
genomsnittskostnaden i riket som bestäms årligen. Övriga delar i lagen är
inte dispositiva. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.
I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med
utgångspunkt från denna, har en Rutin och vägledning för samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård framarbetat. Kommunförbundet
Skåne har tillsammans med Region Skåne arbetat fram detta förslag på
övergångsregler i syfte att stegvis nå ambitionen i den nya lagen.
Beträffande vilket ersättningsbelopp som ska gälla för kommunens
betalningsansvar per dag så föreslås i överenskommelsen att kommunen ska
lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som
motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården.
I överenskommelsen föreslås en inkörningsperiod 1 januari 2018 – 31 mars
2018 då parterna följer den nya lagen för att säkra processer och rutiner.
Under denna period inträder kommunernas betalningsansvar efter sju
kalenderdagar på individnivå.
Därefter inträder under perioden 2018-04-01 – 2019-03-31 en
genomsnittsmodell. Modellen innebär att betalningsansvaret för
kommunerna inträder efter 2,8 kalenderdagar i den somatiska slutna vården,
men med en genomsnittsmodell som innebär att kommunerna får
tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan
betalningsansvaret inträder. De blir en nettomodell som ger en viss
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flexibilitet. Konkret innebär det att om en kommun under en kalendermånad
tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så räknas den
dagen/dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar.
För patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård finns, för 2018, en
särskild övergångsbestämmelse kopplad till den nya lagen. I
överenskommelsen föreslås att en separat överenskommelse ska tas fram
angående villkoren i samband med utskrivning från sluten psykiatrisk vård
efter 2018 års utgång.
Lagen anger tydligt syfte och respektive parters ansvar, vilket ingående
parter i denna överenskommelse enhetligt ansluter sig till.
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 8 december 2017 att ställa
sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera kommunerna
att anta överenskommelsen.
Överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande avseende avtal.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-11-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 21:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 193: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anna-Lena Fällman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Anne Larsson, IFO-chef.
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Flytt av projektet ombyggnad av Järnvägsgatan i
Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombyggnad av Järnvägsgatan genomförs
2018.
Reservation
Niklas Sjöberg (-), Anders Kristiansen (-), Kent Olsson (-) och Sven
Rosengren (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande mot
kommunfullmäktiges beslut i enlighet med bilaga till denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Vid möte med affärsinnehavarna gällande ombyggnaden av Järnvägsgatan
var det ett önskemål om att flytta fram byggstarten till början av 2018. Detta
med anledning av att affärsinnehavarna inte vill bli störda under julhandeln.
Arbetena tar 4-5 månader att genomföra och att påbörja arbetet början av
2018 är därmed att föredra.
Torget har enligt förvaltningens interna planering tänkt projektering under
2019 och utförande under 2020. Projektet kommer att lyftas in för beslut i
investeringsäskande för 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-31.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 10:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att ombyggnad av Järnvägsgatan genomförs 2018.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslag om att ombyggnad av Järnvägsgatan
genomförs 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 183: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att ombyggnad av
Järnvägsgatan genomförs 2018.
Kommunstyrelsen 2017-10-03, § 248: Kommunstyrelsen beslutar att ger
serviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med ramjusteringar för
projekten Ombyggnad av torget i Skurup samt Ombyggnad av
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Järnvägsgatan i Skurup.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen huvudförslag om
ombyggnad av Järnvägsgatan i Skurup.
Niklas Sjöberg (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om
ombyggnad av Järnvägsgatan med hänvisning till att den ska avvakta tills
kvarteret Anna är bebyggt.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall på kommunstyrelsens
huvudförslag om ombyggnad av Järnvägsgatan kontra avslagsyrkandet från
Niklas Sjöberg (-), och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Ekonomienheten.
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Ramjusteringar för 2018 - Individ- och
omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godta förvaltningens förslag till
ramjusteringar inför budget 2018 vilket innebär att besparingen fördelas på
ram 637 Vård och omsorg, med 1600 tkr, på ram 643 Social psykiatri, med
150 tkr och på ram 646 Individ- och familjeomsorgen, med 250 tkr samt att
fördela 200 tkr från ram 637 Vård och omsorg till ram 642
Funktionsnedsättning stöd och service.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten har genomfört besparingar 2015 och 2016. Förslag till
besparingar har arbetats fram i den övergripande ledningsgruppen i första
hand. Därefter har de tagits upp på arbetsplaster och samverkats. Som en del
av kreativa diskussioner kring hur verksamheten kan spara kom förslaget
om att satsa för att spara. Om ett hus, eller del av ett hus, skapades för
brukare inom verksamheten FuSS - Funktionsnedsättning, stöd och service,
kunde ett befintligt boende stängas. Besparingen avsåg personalkostnader då
ett trapphusboende är mindre bemannat än ett gruppboende. Verksamheten
hade då även rört sig mot ett mer stödjande förhållningssätt än
omhändetagande vilket även hade gagnat brukarna. Brukarna hade fått ett
mer jämlikt och värdigt boende.
Detta visade sig var en omfattande process varför besparingen legat kvar
inom ram som avser FuSS-verksamheten. Därefter har behoven ökat och fler
brukare har beviljats boende varför besparingen inte är möjlig att genomföra
i dagsläget. Denna besparing har endast fiktivt berört FuSS-verksamheten
varför den tänkta besparingen om 2 000 tkr bör fördelas inom hela
förvaltningen inför budget 2018.
Förslagsvis fördelas denna besparing genom ramöverföringar till
verksamheterna enlig följande förslag. Besparingen kommer att fördelas på
ram 637 Vård och omsorg, med 1600 tkr, på ram 643 Social psykiatri, med
150 tkr och på ram 646 Individ- och familjeomsorgen, med 250 tkr.
Bemanningsenheten är en förhållandevis ny ordning för Individ- och
omsorgsförvaltningen. Då kostnaderna för verksamheterna var oklara
avsattses en del medel centralt för att möta eventuellt ökade kostnader.
Dessa medel bör nu fördelas ut till verksamheterna.
Förslagvis fördelas därför 200 tkr från ram 637 Vård och omsorg till ram
642 Funktionsnedsättning stöd och service.
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Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2017-12-20.
Skrivelse daterad 2017-12-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 22:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godta
förvaltningens förslag till ramjusteringar inför budget 2018 vilket innebär att
besparingen fördelas på ram 637 Vård och omsorg, med 1600 tkr, på ram
642 Funktionsnedsättning stöd och service, med 150 tkr och på ram 646
Individ- och familjeomsorgen, med 250 tkr samt att fördela 200 tkr från ram
637 Vård och omsorg till ram 642 Funktionsnedsättning stöd och service.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 208: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige föreslås besluta att godta
förvaltningens förslag till ramjusteringar inför budget 2018 vilket innebär att
besparingen fördelas på ram 637 Vård och omsorg, med 1600 tkr, på ram
642 Funktionsnedsättning stöd och service, med 150 tkr och på ram 646
Individ- och familjeomsorgen, med 250 tkr.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Ekonomienheten.
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Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 skol- och utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna flytt av 1,9 miljoner kronor av
investeringsmedel för inredning av nyrenoverade förskolan Fasanen från
2017 till 2018.
Sammanfattning av ärendet
Skol- och utbildningsförvaltningen har i budget 2017 reserverat 1,9 miljoner
i investeringsmedel för inredning av nyrenoverade förskolan Fasanen.
Inflyttningsdatum var från början den 1 jan 2018. Det senaste beskedet om
inflyttning är framflyttat till den 1 maj 2018.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen flytt av investeringsmedel från
budget 2017 till budget 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 32:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna flytt av 1,9
miljoner kronor av investeringsmedel från 2017 till 2018.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och Utbildningsförvaltningen.
Ekonomienheten.
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
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Svar på motion från Östergårdsskolan om att förbättra
fotbollsplanerna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att kostnaden för att
förbättra fotbollsplanerna ska tas ur eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Östergårdsskolan om att förbättra fotbollsplanerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-13.
Motion daterad 2016-03-14.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 448:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 398:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-01 KS §301:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
ha något att erinra mot kultur- och fritidsberedningens förslag vilket innebär
att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-17, § 139: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse ärendet vara
allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot kultur- och
fritidsberedningens förslag vilket innebär att motionen avslås.
Kultur- och fritidsberedningen föreslog 2017-08-15, § 48, att motionen
avslås.
Kultur- och fritidsberedningen beslutar 2016-08-16, § 103, att bjuda in
förslagställarna till kommande sammanträde.
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2016-05-30, § 12, att remittera
motionen till kultur- och fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Solbritt Lundgren (C), Johan Bolinder (M), Anders
Kristiansen (-), och Ann-Helen Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Sjöslätt (C) och Anders Kristiansen (-) yrkar att anslaget för
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förbättring av fotbollsplanerna ska tas ur eget kapital.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på att avslå motionen kontra att bifalla
den med anslagsanvisning ur eget kapital, och finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) angående
skyddat boende för kvinnor och barn som utsatts för
våld i nära relationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet då motionären har
återtagit sin motion.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Folkpartiet Liberalerna föreslås kommunen upprätta av
skyddsboende i kommunen för kvinnor och barn som varit utsatta för våld i
nära relationer. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till individoch omsorgsberedningen. Förvaltningen fick den 16 december 2013 i
uppdrag att utreda frågan.
Förvaltningen yttrade sig i tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2014.
Individ- och omsorgsberedningen bad om ytterligare information i ärendet,
varför tillägg i ärendet gavs den 15 april 2014. Den 6 augusti 2014 begärdes
ytterligare information.
Utredningen ska kompletteras med svar på:
- möjligheten att Brotts- och kvinnojouren driver och ansvarar för det
skyddande boendet, där kommunen ska kunna köpa platser.
- möjligheten att boendet är beläget i eller utanför Skurups kommun.
Augusti 2014 träffades IFO-cheferna i SÖSK för att diskutera aktuell fråga.
Att utreda möjligheten om skyddsboendet kan vara beläget utanför Skurups
kommun kräver samarbete med andra kommuner. Då samverkan redan är
etablerad inom sydöstra Skåne var ett fortsatt samarbete inom SÖSK
naturligt även i denna fråga. Skyddat boende har behov att erbjuda olika
typer av åtgärder till skydd mot hot, våld och övergrepp. Det kan avse
bemanning, skyddsanordningar, hemlig adress och andra skyddsåtgärder. Ett
skyddat boende kräver personal dygnet runt, årets samtliga dagar samt att
det skall motsvara den våldsutsattas behov av skydd. För mindre kommuner
medför detta svårigheter/begränsning att upprätthålla en bred kompetens
samt ett boende som är skyddat och tryggt lokaliserat. Personalen skall ha
relevant utbildning och erfarenhet för arbetsområdet.
Oavsett antal platser i boendet är fyra-fem tjänster ett minimum för att täcka
ett arbetsschema dygnet runt med ensam bemanning nattetid. Kostnad för
fyra till fem schematjänster inklusive vikariekostnader och uppskattas till 3
mkr. Utöver personalkostnader tillkommer lokalhyra, driftskostnader samt
kostnader för administration och särskilda säkerhetsåtgärder. Uppskattad
årlig kostnad uppgår till cirka 3,5 mkr. Om skyddsboendet drivs gemensamt
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av fem kommuner i sydöstra Skåne, skulle det för Skurups del innebära en
årlig kostnad om ca 1,2 mkr.
Individ- och Familjeomsorgen, IFO, har sedan 2013 haft våld i nära
relationer som ett särskilt utvecklingsområde. Verksamheten har bland annat
höjt rättssäkerheten genom att upprätta särskilda rutiner och checklistor vid
utredning och bedömning av våld i nära relationer. Utsett en särskild
samordnare med ansvar för ämnet Utbildat personal från samtliga enheter i
bedömningsinstrumentet FREDA. Fortsatt utveckling av Kriscentrum i
samarbete med övriga kommuner i SÖSK genomfört en kartläggning av
omfattningen av våld i nära relationer, VINR, inom Individ- och
familjeomsorgen. SÖSK har en gemensam handlingsplan kring VINR som
samtliga antagit och arbetar efter. All personal inom IFO har en pågående
web utbildning i VINR.
Individ- och omsorgsförvaltningen har till kommunstyrelsen föreslagit start
av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn på Bruksgården i
Rydsgård. Förslaget fick inget politiskt gehör och är idag inte ett alternativ.
Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne, är en ideell förening som är
religiöst och partipolitiskt obunden. Föreståndaren är anställd och övriga
resurser i form av stödpersoner är volontärer. Brottsoffer- och kvinnojouren
har kontrakt på en lägenhet om ett rum och kök i Ystad för skyddat boende
för våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheten startade hösten 2015.
Aktuellt boende uppnår inte enligt definition Socialstyrelsens beskrivning av
”Skyddat boende”.
Våren 2016 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
granskning av arbetet med ärenden där VINR förekommer. IVO fann inga
skäl att kritisera Skurups kommuns arbete med våldsutsatta personer och
barn som bevittnat våld. Underlag som IVO grundat sitt ställningstagande
avser nämndens handlingsplan, yrkesgemensam handbok, nämndens rutiner,
intervjuer med handläggare och chefer samt aktgranskning.
Efter kontorstid svarar Sociala jouren i Vellinge för arbetet med att erbjuda
skydd till våldsutsatta. Sker vanligtvis genom bemannade hotell i den akuta
situationen. Enligt Sociala jouren är ärenden med våld i nära relationer inom
SÖSK försumbart. Det sker idag ingen samverkan i akuta situationer mellan
BOJ, Kris Centrum och Social Jouren, beroende på att man har olika
arbetstider.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-28.
Motion daterad 2013-11-25.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 449:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 330:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 162: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-05-08, § 30, att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 92, enligt följande:
1. Motionen återremitteras till individ- och omsorgsberedningen för
beredning utifrån motionens frågeställning.
2. Kommunstyrelsen uppmanar motionärer att vara tydliga i sina motioner
så att det går att särskilja att-satsen.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2016-12-05, § 52, att motionen
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25, § 13, att återremittera ärendet
till individ- och omsorgsberedningen för närmare kartläggning av behoven
för i motionen angivna boenden.
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-12-16, § 504, enligt följande:
Individ- och omsorgsberedningens förslag lämnas utan erinran, d v s
motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedning föreslog 2015-11-02, § 38, att motionen
avslås.
Individ- och omsorgsberedning beslutade 2014-11-03, § 45, enligt
följande:
Individ- och omsorgsberedningen lägger informationen till handlingarna,
och ärendet kommer att behandlas i individ- och omsorgsberedningen när
utredningen är klar.
Individ- och omsorgsberedning lämnade 2014-05-05, § 29, följande
förslag:
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Huvudförslag:
Motionen bifalles.
Alternativförslag:
Utifrån kommunens nuvarande prioriteringar och i samråd med övriga
kommuner i sydöstra Skåne, föreslår förvaltningen att i nuläget inte inrätta
något skyddat boende i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 378, att remittera motionen
till individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Hallmer Lindahl (L) meddelar vid kommunfullmäktiges sammanträde
att hon tar tillbaka motionen och ska återkomma med en ny motion om
samverkan med SÖSK-kommunerna om skyddat boende för kvinnor och
barn som utsatts för våld i nära relationer.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.

Justerandes signatur

Protokoll

29 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 12

Dnr KS 2015.366

Svar på motion från Lars Nyström (SD) angående
kostnader för SFI-undervisningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) som deltagit i avgörandet av ärendet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga till
denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Nyström (SD) daterad den 27 april 2015 föreslås att
förvaltningen får i uppgift att få ner kostnaden till högst 60 000 kronor per
SFI-elev på kort sikt och långsiktigt få ner kostnaden till i nivå med
Skånesnittet.
Sedan 2015 har SFI, Svenska För Invandrare, flyttats till NHG, Nils
Holgerssons gymnasieskola, för att hitta synergieffekter med
Vuxenutbildningen. Detta har lett till en effektivisering av utbildningen
gällande lokalkostnader och personal.
Kostnaden för en SFI-elev i Budget 2016 var 57 497 kr, vilket visar på att
flytten av verksamheten och synergieffekter har resulterat i en minskning av
kostnad per elev.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-11.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24.
Motion daterad 2015-04-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 450:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 317:
Kommunstyrelsen beslutar anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att:
Huvudförslag
anse motionen besvarad.
Alternativförslag
att bifalla motionen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-10-31, § 149:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Skol- och utbildningsutskott förslog 2017-09-18, § 47, att motionen anses
besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29, § 63, att återremittera till
kommunstyrelsen för uppdatering av kostnader.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-18, § 454, att huvudförslaget är att
avslå motionen.
Skol- och utbildningsutskottet beslutade 2015-09-30, § 24, att motionen
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22, § 217, att remittera motionen
till kommunstyreslen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall att motionen ska vara besvarad
kontra att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat
att den ska vara besvarad, men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som anser att
motionen är besvarad röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat enligt Lars Nyströms (SD) yrkande.
Omröstningen ger till resultat 26 ja, 14 nej. Omröstningen framgår av bilaga
till detta protokoll, benämnt § 12.
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__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
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Svar på motion av Sven Rosengren (-) om rutiner för
utdelning av samverkanspris
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till skol- och
utbildningsberedningen för utredning och förtydligande av förslag till
kriterier för samverkanspriset.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sven Rosengren (-) att samverkanspriset prövas på
sådant sätt - i likhet med t ex kulturpriset.
Kulturpriset
Syftet skall vara att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla
kulturlivet i Skurups kommun.
Kulturpriset utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla
insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik,
bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och
utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård,
eller andra jämförbara områden.
Kulturpristagare, en eller flera, utses av kultur- och fritidsberedningen och
utdelningen sker årligen under högtidliga former.
Samverkanspriset
Syftet skall vara att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla
samverkan skola-arbetsliv i Skurups kommun.
Samverkanspriset utdelas till lärare, eller representant för lärar-laget,
tillsammans med den samverkande parten till exempel en företagare eller
annan samhällsaktör, som arbetat med samverkan skola-arbetsliv med hög
kvalitet och stor entusiasm.
Utdelning av Samverkanspris, en eller flera, sker årligen under högtidliga
former.
Förvaltningen förordar ett mer verksamhetsnära alternativ där
näringslivstrateg, tillsammans med representant från Skol- och
utbildningsförvaltningen samt ledamot från Skol- och
utbildningsberedningen, utser pristagare.
Prissumman på 3 000 kr belastar förvaltningens befintliga budget.
Då priset är nära knutet till skola och näringsliv så underlättar det att den
verksamhetsnära professionen, det vill säga tjänstemän som jobbar med
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utbildnings- och näringslivsfrågor, nominerar och utser pristagare utifrån
vad pedagogerna och näringslivet/förening tillsammans beskriver i sin
ansökan. En representant från skol- och utbildningsberedningen skulle
kunna tillföra ett annat perspektiv samt ha rollen som extern utvärderare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07.
Motion inkommen 2016-06-01.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 451:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 316:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse daterad 2017-0907.
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2017-09-18, § 40, att motionen
anses besvarad med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 148: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens
förslag, vilket innebär att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse
daterad 2017-09-07.
Kommunstyrelsens presidieberedning beslutade, 2017-08-15, § 46, att
visa ärendet åter till skol- och utbildningsberedningen för förnyad
handläggning.
Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige 2016-11-02:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att motionen bifalles.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade, 2016-08-24, § 34, att bifalla
motionen.
Kommunfullmäktiges beslutade 2016-06-20:
Motionen remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att kriterier enligt framlagt förslag fastställs, att
förvaltningen utser pristagare och därmed bifall till motionen.
Sven Rosengren (-) yrkar på återremiss av ärendet för utredning och
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förtydligande av förslag till kriterier för samverkanspriset.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag kontra att
återremittera ärendet, och finner att kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) m fl om att på
kommunens hemsida redovisa lediga tomter och
tomtpriser i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår sverigedemokraterna att Skurups kommun på
kommunens hemsida redovisar tomter till försäljning och deras priser.
Skurups kommuns senaste försäljning av en fribyggartomt var år 2011.
Skurups kommun har sedan dess valt att sälja hela områden till olika
exploatörer istället för att sälja tomterna styckevis. Detta är dock på väg att
ändras. I ett område väster om Västra Gränsgatan i Skurup planeras för ca
25 fribyggartomter. När dessa tomter kommer ut till försäljning, kommer de
att erbjudas till de för närvarande 30 personerna som står i kö för en
fribyggartomt. Blir det tomter över, bör dessa läggas ut på kommunens
hemsida med uppgifter om läge, areal och pris.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03.
Motion daterad 2016-10-20.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 452:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 318:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige:
Huvudförslag
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 150:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
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Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 436, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Åsa Ekblad (M), och Lars Nyström (SD) yrkar bifall
till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall att motionen ska anses besvarad
kontra bifallen och anser att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Jennie Luthander, planarkitekt.
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Svar på motion från Björn Hortevall (M) om vårdtagare
på korttidsboende inte ska dela rum med en för denne
okänd person
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att finansiering ska
ske inom befintlig budget och om det inte går så hänvisas ärendet till
budgetgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Björn Hortevall (M) har i en motion föreslagit att vårdtagaren inte ska dela
rum med för denne okänd person, undantaget person i nära relation, på
korttidsboendet. Korttidsboende finns vid äldreboenden Lillgården i Skurup
och Bruksgården i Rydsgård. Lillgården har 7 lägenheter och 10 platser
vilket innebär att 3 av lägenheterna är dubbelrum vilket möjliggör
ytterligare tre platser, budget är beräknad för 7 platser. Bruksgården har 2
lägenheter avseende växelvård.
Den vanligaste anledningen till korttidsboende är rehabiliteringsskäl. Många
personer vistas också på korttidsboende i syfte att utreda om han/hon kan
återgå till hemmet eller har behov av att flytta till ett särskilt boende.
Förutom att människorna är där av olika skäl, är korttidsboende en miljö där
människor flyttar in och ut inom ganska korta tidsramar.
Palliativ vård och personer med demenssjukdom erbjuds så långt som
möjligt enkelrum. Det är ej optimalt att erbjuda korttidsboende för personer
med demenssjukdom då denna målgrupp har behov av lugn, trygg och
invand struktur och miljö, dock kan Skurups kommun idag ej erbjuda annat.
På Korttidsboendet upprättas planering från dag 1 till hemgång.
Rehabinsatserna sker med stöd genom teamarbete från olika
yrkeskompetenser.
25 % av samtliga dygn under året har mer än 7 personer vistats på
korttidsenheten, totalt 81 personer. Beläggningen är ojämn. Patienter
kommer oftast från sjukhus där man vanligtvis sover i salar, varför det är
svårt att planera antalet platser vid Skurups kommuns korttidsboende. För
att under kortare perioder tillgodose sjukvårdens behov av hemtagning av
patienter samt för att den enskilde inte ska behöva vara kvar på sjukhus för
länge tillgodoses korttidsboende med boende i dubbelrum. Boende i
dubbelrum undviks i möjligaste mån.
2016 genomfördes granskning av utskrivningsklara patienter av Capire
Consulting AB. I denna granskning konstaterades att Skurups kommun
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arbetade systematiskt och ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar för
utskrivningsklara patienter.
Beredningen är enig om att enkelrum vid korttidsboende är att föredra
medan det samtidigt är viktigt att verksamheten har en flexibel organisation
och kan möta kommuninvånarnas varierande behov.
Kommunfullmäktige beslutar 2017-08-28 att återremittera motionen till
Individ- och omsorgsberedningen för förtydligande av ekonomiska
förutsättningar samt att ärendet skall tas upp igen under 2017.
Förändring i betalningsanavarslagen fr o m 180101 medför att kommunerna
blir betalningsansvariga för medicinskt färdigbehandlade personer från
dagens fem vardagar till att bli tre kalenderdagar. Kostnaden som Region
Skåne debiterar kommunerna vid ej hemtagna personer uppgår till 5.042 kr /
påbörjat vårddygn för 2017. Kostnaden uppräknas varje år. Skurups
kommun har hitintills verkställt de utskrivningsklara personer inom
föreskriven tid med en snitt tid om 2.3 dagar.
Kostnadsberäkning för utökning av ytterligare en korttidsenhet om sex
platser för att tillförsäkra personer enkelrum medför ökade kostnader enligt
nedanstående beräkning. För att möjliggöra bemanning på enheten dygnet
runt förutsätter detta att minimum sex platser inrättas.
Kvartalsredovisning av sju korttidsplatser redovisat i antal dygn för 2016
och 2017. Sju platser motsvarar 630 platsdygn/kvartal.
2016

2017

Kvartal 1

252 lediga platsdygn

3

Kvartal 2

37 överbelagda dygn

39 överbelagda dygn

Kvartal 3

52 lediga platsdygn

109 överbelagda dygn

Kvartal 4

89 lediga platsdygn

överbelagda dygn

Kvartalsredovisning om 10 korttidsplatser redovisas antalet dygn 2016 och
2017.
2016

2017

Kvartal 1

522 lediga platsdygn

267 lediga platsdygn

Kvartal 2

233 lediga platsdygn

231 lediga platsdygn

Kvartal 3

322 lediga platsdygn

71 lediga platsdygn

Kvartal 4

359 lediga platsdygn

Kvartalsberäkning vid förslag om totalt 13 korttidsplatser i dygn för 2017:
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2017
Kvartal 1

537 lediga platsdygn

Kvartal 2

501 lediga platsdygn

Kvartal 3

251 lediga platsdygn

Kostnadsberäkning: 1.493 kr/dygn.
Beläggning under sommaren 2017 har varit högre än tidigare år. Troliga
orsaker kan bl a vara att Region Skåne under sommaren stängt
vårdavdelningar under sommaren, någon har varit boende längre period pga
lång rehabiliterings tid, någon väntar på lägenhet vid särskilt boende samt i
enstaka fall varit i behov av en längre utredningstid av lämpliga insatser som
utredningsteamet (Biståndshandläggare, Arbetsterapeut och Fysioterapeut)
genomför.
Hemtjänst insatser, Hemsjukvård och särskilt boende har minskat något
samtidigt som Hemteam ökar antal brukare under 2017. Hemteamet startade
halvårsskiftet 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11.
Kostnadskalkyl daterad 2017-04-24.
Kostnadskalkyl daterad 2017-03-13.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-11.
Motion daterad 2016-10-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 453:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 329:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilka
innebär:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifallas.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 161: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilka innebär:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifallas.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-10-02, § 56, enligt
följande:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifallas.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 278, att återremittera
motionen till individ- och omsorgsberedningen samt att ärendet ska tas upp
på nytt av kommunfullmäktige under 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, § 193, att inte ha något att erinra
mot individ- och omsorgsberedningens beslut som innebär att motionen ska
avslås.
Individ- och omsorgsberedningen beslutade 2017-03-06, § 12, att inför
kommunstyrelsens behandling av motionen ska ärendet kompletteras med
en kostnadsberäkning.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-03-06, § 12, att motionen
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 437, att remittera motionen
till individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Hortevall (M), Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Jimmy
Nilsson (SD), Jörgen Sjöslätt (C) , Niklas Sjöberg (-), Johan Bolinder (M),
Göran Pettersson (MP), Sixten Wickman (KV) och Anders Hansson (V)
yrkar bifall till motionen.
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar att kostnaden för att genomföra motionen
ska finansieras inom befintlig budget och om det inte går så ska ärendet
hänvisas till budgetgruppen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att avslå motionen kontra bifalla
den och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Björn Hortevall (M).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utvecklingssekreterare.
Anna Palmgren, biträdande förvaltningschef.
Regina Silvander, administratör.
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Svar på motion från Åsa Ekblad (M) om nolltolerans
mot bidragsfusk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Reservation
Anders Hansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
enligt bilaga till denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) har 2017-02-26 till kommunfullmäktige lämnat motion om
Nolltolerans mot bidragsfusk. Möjligheten till olika former av bidrag är ett
privilegium vilket är få länder förunnat. I Sverige har vi just den förmånen.
Många kommuner har under de senaste åren intensifierat arbetet mot
bidragsfusk sedan registerhanteringen mellan olika myndigheter däribland
Skatteverket underlättats. För att säkerställa att kommuninvånarnas
skattepengar används till dem som verkligen är behövande yrkar jag:
- att uppdra till Individ och omsorgsförvaltningen att intensifiera arbetet
med att upptäcka samt beivra bidragsfusk
- att införa NOLLTOLERANS mot bidragsfusk
En viktig förutsättning för att socialförsäkrings- och trygghetssystem ska
uppfattas som rättvisa och legitima är att de hanteras tillförlitligt och
effektivt. Det gäller att rätt person får rätt utbetalning med rätt belopp vid
rätt tillfälle.
Lagstiftning är grunden
Bidragsbrottslagen trädde i kraft den 1 augusti 2007. Lagen är speciellt
anpassad till de förhållanden som gäller vid utbetalningar av bidrag,
ersättningar, pensioner och lån.
Lagen är indelad i tre grader av brott.
• Den som medvetet och vid upprepade tillfällen får ut stora felaktiga belopp
kan dömas till grovt bidragsbrott och riskerar upp till fyra års fängelse.
• Bedöms beloppet vara mindre räknas handlingen som bidragsbrott och kan
innebära upp till två års fängelse.
• Ringa brott används i de fall det utbetalade beloppet är litet och straffet
kan bli böter eller fängelse i upp till sex månader.
Bidragsbrottslagen innebär också att berörda myndigheter är skyldiga att
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anmäla misstanke om bidragsbrott till polis och åklagare.
Lagen om underrättelseskyldighet trädde i kraft den 1 juni 2008. Enligt
denna lag måste en myndighet som har skäl att anta att en annan myndighet
felaktigt beslutat om eller betalat ut förmåner till en person underrätta den
andra myndigheten om detta. De myndigheter som omfattas av lagen är
Försäkringskassan, Migrationsverket, CSN, Arbetsförmedlingen,
kommunernas socialnämnder och arbetslöshetskassorna. Kommunernas
socialnämnder får dock endast ta emot underrättelser.
Kommunstyrelsen i Skurups kommun har 2015-05-27 reviderat riktlinjer för
försörjningsstöd i Skurups kommun, § 238/2015.
BIDRAGSBROTT
Sökanden ska vid nybesök ges tydlig information om både sin rätt till
bistånd och om skyldighet att lämna korrekta och fullständiga uppgifter
samt skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Sökanden ska ges
information om konsekvenserna om han /hon lämnar oriktiga uppgifter eller
låter bli att anmäla ändrade förhållanden. På ansökningsblanketten om
bistånd/försörjningsstöd undertecknar sökanden en bekräftelse på att
han/hon tagit del av informationen och förstått den. Kontroll av de uppgifter
som den sökande lämnar i samband med ansökan om bistånd ingår som en
del i utredningen innan beslut fattas. Bidragsbrottslagen omfattar
ekonomiska förmåner som betalas ut för personligt ändamål och som
beslutas av Försäkringskassan, PPM, CSN, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.
Under perioden 2015 – 2017 har totalt tre polisanmälningar gjorts om
misstänkt bidragsbrott.
Utredning före anmälan
Av förarbetena till Bidragsbrottslagen (prop. 2007/07:80, s 90-91) framgår
att myndigheten ska göra en preliminär bedömning av såväl objektiva som
subjektiva omständigheter i ärendet innan anmälan lämnas till polis.
Utredningen ska besvara om den sökande har fått tillfredsställande
information om vilka regler som gäller och om den sökande varit medveten
om konsekvensen av sitt handlande. Det är viktigt att dessa utredande
åtgärder vidtas så att varje brottsanmälan är välgrundad.
Utredningen delges den sökande efter samråd med polismyndigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-02.
Motion daterad 2017-02-26.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 454:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 331:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen anses besvarad då riktlinjer för försörjningsstöd
reviderats 2015-05-27 och att det av riktlinjerna framgår att misstänkt
bidragsbrott polisanmäls.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 163: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att motionen anses besvarad då riktlinjer för
försörjningsstöd reviderats 2015-05-27 och att det av riktlinjerna framgår att
misstänkt bidragsbrott polisanmäls.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-06-12, § 41, att motionen
anses besvarad då riktlinjer för försörjningsstöd reviderats 2015-05-27 och
att det av riktlinjerna framgår att misstänkt bidragsbrott polisanmäls.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 147, att remittera motionen
till individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åse Ekblad (M), Lars Nyström (SD), Jimmy Nilson (SD), Niklas Sjöberg(-),
Jörgen Sjöslätt (C) och Sven Rosengren (-) yrkar bifall till motionen.
Anders Hansson (V) och Anncristin Svensson (S) yrkar bifall till förslaget
att motionen ska vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att motionen är besvarad
kontra att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat
att den ska vara besvarad, men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som anser att
motionen är besvarad röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att motionen är bifallen.
Omröstningen ger till resultat 17 ja och 23 nej. Omröstningen framgår av
bilaga till detta protokoll, benämnt § 16.

Justerandes signatur

Protokoll

45 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 16

Dnr KS 2017.287

__________
Beslutet skickas till:
Åsa Ekblad (M).
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
Niklas Sundqvist, enhetschef.
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Svar på medborgarförslag om att kunna göra något åt
arbetslösheten, samspel mellan äldre och yngre
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen skapa något som kallas sluss
in/sluss ut för de unga som kommer från gymnasiet och inte har jobb. Man
parar ihop någon ung med en som närmar sig pensionsåldern och som
kanske inte vill sluta tvärt och successivt slussar min in en och ut en annan.
Båda kan då lära sig att börja jobba/sluta jobba och den äldre kan lära in den
unga personen sitt yrke och erfarenhet.
Förvaltningens bedömning är att förslaget är ganska breda i sin utformning.
Beroende på lösning kan det finnas lagar och regler som kan påverka
utformningen av ett mer detaljerat förslag. Det finns dock allmänt inga
lagliga hinder att genomföra förslaget.
Arbetsförmedlingen har ett antal verktyg för att fasa in arbetssökande som
också kan kompletteras med studier. Varför det inte borde/måste uppstå
någon kostnad för kommunen. Historiska erfarenheter visar dock på att det
krävs att man initialt lägger betydande tid tillsammans med
arbetsförmedlingen för att få till en fungerande lösning.
Konsekvensanalys/Överväganden
1. Arbetslöshet in och utfasning
Allmänt kräver de flesta yrken inom den kommunala förvaltningen högre
och eller specialiserad utbildning. Kommunen har också som mål att erbjuda
alla heltid. Vid förarbetet till heltidsreformen skickades det ut en enkät till
personalen där 14 procent ville få utökad tid och endast 1 procent ville gå
ner i tid. Oavsett detta kan in och utfasning av resurser vara ett verktyg för
att hantera de utmaningar kommunen kommer att ha för att på sikt bemanna
upp sina verksamheter inom framförallt vård och skola.
Möjliga kategorier skulle kunna vara de som gått omvårdnadsprogrammet
då det är den kategori som kräver lägst förkunskaper. Inom vården är det
primärt barnskötare som skulle kunna vara aktuellt. Utmaningen är
matchningen samt problematiken med att få arbetsförmedlingens stöd för
den arbetslöse att vara i linje med behov från kommunen och den
arbetslöse.
Majoriteten av de som idag arbetar inom vården arbetar 70% varför man tror
att det finns ett begränsat intresse av att gå ned ytterligare i tid. Flera går i
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pension tidigare då det är ett fysiskt krävande jobb. Man kan dock förvänta
att också vården kommer att få utmaningar att rekrytera varför det kan vara
intressant att reflektera över om en nedtrappning i tid skulle kunna användas
som ett sätt att överbrygga detta och på så sätt fasa in yngre.
Workshop med arbetsförmedlingen kring att titta på möjligheten till
utbildning av arbetslösa unga med fokus på barnskötare och vårdbiträde
parallellt med att man jobbar.
2. Utbyte gamla och Unga
Ett ökat utbyte mellan barn och unga ses av både Individ och
omsorgsförvaltningen och skola utbildningsföraltnigen som positivt. Det
finns idag inget övergripande reglemente som reglerar detta. Vilket inte
heller ses som lämpligt utan behovet och lösningen måste komma från
respektive skola eller enhet.
Intervjuade ungdomar ser möjligheten till ökad verklighetsanknytning som
något väldigt värdefullt för ökad motivation varför de ställde sig positiva till
ett möjligt ökat utbyte.
Representanter från lämpligt(a) enheter från individ och
omsorgsförvaltningen deltar på lämpligt Ledningsgruppsmöte för skol och
utbildningsförvaltningen för att resonera om möjliga samarbeten och
utbyten. T ex att en student intervjuar en äldre om ett historiskt skeende,
teknik nu och då etc. På liknande sätt som man har klass/skol
mormor/morfar skulle man kunna introducera något liknande där
ungdomarna hjälper de äldre med t ex IT (t ex olika appar/telefoner mm) där
de genom att delta i detta får två biobiljetter per besök. Berörda
förvaltningar fortsätter att verka för samverkan och uppmuntra till ett ökat
utbyte mellan yngre och äldre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-02.
Medborgarförslag daterat 2015-09-29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 456:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 333:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-10-31, § 165, Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget
besvarat.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-19, § 114, att ge
Cornelia Englén, kanslichef i uppdrag att undersöka om förslagsställaren bor
kvar i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 355, att medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (-) yrkar på avslag på medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att medborgarförslaget är
besvarat kontra avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat att
medborgarförslaget har avslagits.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Lena Johansson, tf enhetschef.
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg.
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Svar på medborgarförslag om insatser för högre
valdeltagande bland personer med
funktionsnedsättningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun inventerar
möjligheterna att kunna förbättra valdeltagandet för personer med
funktionsnedsättningar.
Personer med funktionshinder har möjlighet att få hjälp/stöd vid röstning.
Det sker genom så kallad ambulerande röstmottagning vilket betyder att
röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller motsvarande
och förrättar förtidsröstning där. Man kan också rösta med bud. Om man bor
utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt den enskilde.
Personer som har ledsagare och assistans har möjlighet att förskotts rösta om
röstningen genomförs före valdagen.
Ovanstående synliggör att ett fortsatt behov av att inventera möjligheterna
att förbättra valdeltagandet för personer med funktionsnedsättningar ej
bedöms föreligga.
Individ- och omsorgsberedningen konstaterar att en inventering är
välkommen för att säkerställa att samtliga vallokaler är tillgängliga samt att
det finns valskärmar avsedda för rullstolsburna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-31.
Medborgarförslag daterad 2017-01-17.
Valnämndens beslut 2017-12-20 § 8.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 456:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 328:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att medborgarförslaget bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 160: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst

Justerandes signatur

Protokoll

50 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 18

Dnr KS 2017.119

och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att medborgarförslaget bifalles.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-10-02, § 57, att
medborgarförslaget bifalles.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 214, att medborgarförslaget
får ställas och att det remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 184, att bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Regina Silvander, administratör.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på medborgarförslag om praktisk
brukarsamverkan Brukarrevisioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun skall genomföra
brukarrevisioner inom adekvata områden
Enligt medborgarförslaget innebär brukarrevision att brukare har kontroll
över revisionsprocessen, med att ta fram frågor, genomföra en revision,
tolka, analysera och dra slutsatser samt att återkoppla resultatet. Genom att
brukare genomför revisionen istället för professionen eller experter så får
den granskade verksamheten reda på sådant som de annars inte skulle
upptäcka. På så sätt får verksamheten in ett brukarinflytande.
Individ- och omsorgsförvaltningen konstaterar att det i sydöstra Skånes
kommuner finns utbildade Brukarrevisorer. Dessa utför på uppdrag av en
verksamhet inom kommunen eller hälso- och sjukvården en brukarrevision
med syfte att undersöka vad brukare, som nyttjar verksamheten, tycker om
det som verksamheten erbjuder dem.
Brukarinflytandesamordnaren är en resurs som är till för att utveckla
brukares och anhörigas delaktighet och inflytande inom socialpsykiatrin och
psykiatrin. BISAM handhar inga personärenden.
Det finns ett Brukar och anhörigråd i sydöstra Skåne för Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Tomelilla och Ystad kommuner. Rådet är ett forum där företrädare
för brukare och anhöriga tillsammans med chefer för
psykiatrisk/socialpsykiatrisk verksamhet, primärvård och habilitering möts
sex gånger per år.
Rådets syfte är att öka inflytande och delaktighet för brukare och anhöriga
över den verksamhet som bedrivs i vår del av Skåne. Genom att dessa chefer
möter brukare och anhöriga tillvaratas den erfarenhet som det innebär att
vara brukare och anhörig inom vård och omsorg.
Brukarrevision kommer att genomföras inom Skurups kommun,
socialpsykatrin/Boendestöd med start vecka 39, d v s start under perioden 25
september - 1 oktober.
Individ- och omsorgsberedningen anser att den planerade brukarsamverkan
är tillräcklig.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-25.
Medborgarförslag inkommet 2017-01-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 457:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 327:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 159: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att medborgarförslaget avslås.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-10-02, § 58, att
medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 215, att medborgarförslaget
får ställas och att det remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 185, att bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Niklas Sundqvist, enhetschef.
Regina Silvander, administratör.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på medborgarförslag om förbättrad
kommunikation i samband med biståndsbeslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun ser över gällande
rutiner för hur biståndsbeslut kommuniceras.
Det är av stor vikt att den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt och på ett
sätt som den enskilde förstår. Ny lagstiftning, rättsliga utslag och politiska
beslut föranleder att riktlinjer och rutiner ständigt måste revideras och
utvecklas.
Enligt 7 § förvaltningslagen ska en myndighet sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt. Bestämmelsen innebär bl.a. att nämndens beslut, så långt det
är möjligt, ska utformas så att det är lätt för den enskilde att förstå. I 8 §
samma lag står att om myndighet har att göra med någon som inte behärskar
svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid
behov anlita tolk.
Skurups kommun följer gällande lagstiftning avseende delgivning av
skriftliga beslut samt besvärshänvisning vid avslagsbeslut gällande
biståndbeslut. Avseende beslut inom socialtjänsten och om den enskilde
efterfrågar, kan handläggande tjänsteman vara behjälplig med en eventuell
överklagan.
Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. I denna förtydligas
myndigheternas ansvar att använda tolk och översättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-28.
Medborgarförslag daterat 2017-01-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 458:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 326:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att medborgarförslaget bifalles.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 158: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att medborgarförslaget bifalles.
Individ- och omsorgsberedningen förslog 2017-10-02, § 59, att
medborgarförslaget bifalles.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 216, att medborgarförslaget
får ställas och att remittera det till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 186, att bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Regina Silvander, administratör.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på medborgarförslag om insatser för förbättrade
villkor för synskadade
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat enligt
tjänsteskrivelsen i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun vidtar åtgärder för att
stärka synskadades möjligheter och rättigheter.
Skurups kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor kontinuerligt både
vid nya större projekt och i det dagliga arbetet tillsammans med andra
kommunala aktörer.
Vid detaljprojektering av nya projekt görs ibland samråd med
Tillgänglighetsrådet. De synpunkter som Tillgänglighetsrådet ger är viktiga i
det fortsatta arbetet med att uppfylla god tillgänglighet för alla.
Tyvärr händer det att cyklister ställer sina cyklar olämpligt istället för i
befintliga cykelställ eller att affärsidkare ställer ut s k gatupratare eller varor
vilket gör att tillgängligheten försämras.
Det kommunen gör och fortsatt gör är att informera om och sprida kunskap
om tillgänglighet och på vilket sätt vi alla vare sig vi är kommuninvånare,
affärsidkare, kommunanställd eller annan aktör kan bidra till en ökad
tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-29.
Medborgarförslag daterat 2017-01-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 459:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 325:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 157: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
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förslag, vilket innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 217, att medborgarförslaget
får ställas och att remittera det till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 187, att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar att medborgarförslaget ska vara besvarat enligt
tjänsteskrivelsen i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att avslå
medborgarförslaget kontra att det ska vara besvarat enligt tjänsteskrivelsen i
ärendet, och finner att kommunfullmäktige beslutat att medborgarförslaget
ska vara besvarat enligt tjänsteskrivelsen i ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
Regina Silvander, administratör.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på medborgarförslag om användning av PRIOmedel för att införa verksamhet med personligt ombud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun ska använda 2017 års
PRIO-medel till införande av verksamhet med personligt ombud för
personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Människor med psykiska funktionsnedsättningar kan få hjälp med att få sina
rättigheter tillgodosedda av ett personligt ombud. Syftet med personliga
ombud är att förbättra livsvillkoren och delaktigheten i samhället för
personer med omfattande och långvarig funktionsnedsättning.
Insatsen personligt ombud är ett komplement till de lagstadgade insatser
som finns i Socialtjänstlagen och LSS till gruppen med psykisk
funktionsnedsättning.
Det personliga ombudet arbetar på den enskildes uppdrag och kan bland
annat:
- bistå den enskilde i kontakt med olika myndigheter,
- tillsammans med den enskilde formulera behovet av vård, stöd,
rehabilitering och sysselsättning, utifrån dennes lagliga rättigheter,
- tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser
planeras, samordnas och genomförs.
Personligt ombud har ingen myndighetsutövning och kan alltså inte besluta
om insatser. De personliga ombuden svarar inte för vård eller behandling
och kan inte heller ta över myndigheternas ansvar för samordning av
insatser.
Personliga ombud har en fri ställning och helt arbetar på brukarens uppdrag
varför en anställning i egen regi inte är att föredra.
Idag biståndsbedöms insatsen boendestöd inom socialtjänsten.
Boendestödets uppdrag är att utifrån ett helhetsperspektiv tillvara ta och
stärka den enskildes egna förmågor och resurser i och omkring det egna
boendet. Boendestödet svarar också för samordning av insatser runt den
enskilde för att skapa förutsättningar för återhämtning och förebygga
återinsjuknande.
Om Skurup ska köpa en årsarbetare motsvarande 100% personligt ombud
via PO-Skåne uppgår kostnaden till ca 725 000 kronor varav Länsstyrelsen i
form av stadsbidrag finansierar ca 305 000 kronor.
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Frågan har varit aktuell 2009, 2011 och 2015. Vid samtliga tillfällen har
kommunfullmäktige avslagit frågan om inrättande av personligt ombud.
Frågan är efter medborgarförslag 2016 aktuell igen och förväntas behandlas
i kommunfullmäktige under hösten 2017. Frågan är behandlad av Individoch omsorgsberedningen som föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Skurups kommun och övriga SÖSK-kommuner har träffat överenskommelse
om samverkan och gemensam kunskapsutveckling kring personer som
riskerar eller har psykisk ohälsa. Denna samordnade kunskapsutveckling
finansieras helt med PRIO-medel.
Individ- och omsorgsberedningen konstaterar att medel avsett för införande
av personligt ombud finns med i förslag till budget 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30.
Medborgarförslag daterat 2017-01-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 460:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27 § 323:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har
inte något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 155: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att medborgarförslaget avslås.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-10-02, § 61, att
medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 218, att medborgarförslaget
får ställas och att remittera det till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 188, att bordlägga ärendet.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Annica Löfgren, FuSS-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
Regina Silvander, administratör.
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Svar på medborgarförslag om praktisk
brukarsamverkan – upphandlingsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun inleder en kartläggning
av möjligheterna med samarbete med relevanta brukar- anhörig- och
pensionärsorganisationer när det gäller olika upphandlingsprocesser.
Brukarsamverkan kan främst bli aktuellt i upphandlingar avseende insatser
inom socialtjänst, psykiatri, beroende- och missbruksvård, vård och omsorg,
individ och familj, handledning samt hjälpmedel.
En kommun kan välja mellan att inte konkurrensutsätta tjänster inom dessa
områden och istället låta egen personal utföra uppdraget, att
konkurrensutsätta dem genom egen upphandling, eller att konkurrensutsätta
dem genom avrop på ramavtal genomfört av annan organisation.
I Skurups kommun utförs en del av nämnda insatser, såsom hemtjänst och
daglig verksamhet, av kommunens egen personal och upphandlas alltså inte.
Inom andra områden har Skurups kommun valt att använda sig av ramavtal
upphandlade av Kommunförbundet Skåne, som är en intresseorganisation
för de 33 skånska kommunerna och genomför upphandlingar inom bland
annat vård och omsorg, individ och familj och handledning, samt Östra
Skånes hjälpmedelsnämnd, som är en gemensam nämnd för tio kommuner i
östra Skåne och ansvarar för upphandling av hjälpmedel.
Vidare beslutade Skurups kommun i maj 2017 om delägarskap i Inera AB,
ett bolag inom SKL Företag-koncernen. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Framöver avser bolaget utöver hälso- och sjukvårdsområdet
även verka inom skola, omsorg och samhällsbyggnad. Skurups kommun
köper tjänster från Inera AB efter att upphandling genomförts.
Skurups kommun har mycket begränsad möjlighet att ställa krav på
brukarsamverkan i upphandlingar som inte genomförs av kommunen själv.
Kommunen genomför inte själv några upphandlingar där brukarsamverkan i
ordets rätta bemärkelse kan bli tillämplig. Däremot utgår kommunen alltid
från användarnas behov vid kravställning och utvärdering och beaktar krav
på tillgänglighet i de upphandlingar där så är motiverat.
Individ- och omsorgsberedningen anser inte att det är rimligt med
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brukarsamverkan vid upphandlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-28.
Medborgarförslag daterat 2017-01-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 461:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-17 § 324:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har inte
något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-10-31, § 156: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att medborgarförslaget avslås.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-10-02, § 62, att
medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 221, att medborgarförslaget
får ställas och att remittera det till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 191, att bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltning.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Regina Silvander, administratör.
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Fråga från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande med utgångspunkt från
uppgift i delårsrapport augusti 2017 om fordran på
Migrationsverket, vad kommunstyrelsen gjort för att
återkräva Skurups kommuns fordran på
Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägga den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Fråga från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande med
utgångspunkt från uppgift i delårsrapport augusti 2017 om fordran på
Migrationsverket, vad kommunstyrelsen gjort för att återkräva Skurups
kommuns fordran på Migrationsverket.
Svar från kommunstyrelsens ordförande om att frågan följs löpande och om
betalning har skett till fullo är fn inte klart men kommer att vara klarlagt till
bokslutet för 2017.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 447:
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på fråga från Eva H-Lindahl (L) till KS ordf om att
föräldrar inte är nöjda med Mölleskolan och överväger
placering i Ystad. Stämmer detta, hur många elever rör
det sig om, har antalet ökat, hur förebygger kommunen
att eleverna stannar i skolan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägga den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Eva H-Lindahl (L) till KS ordf om att föräldrar inte är nöjda med
Mölleskolan och överväger placering i Ystad. Stämmer detta, hur många
elever rör det sig om, har antalet ökat, hur förebygger kommunen att
eleverna stannar i skolan.
Beslutsunderlag
Fråga från Eva Hallmer Lindahl (L) till kommunstyrelsens ordförande om
uppgifter att föräldrar inte är nöjda med Mölleskolan i Skivarp och
överväger placering av sina barn i Ystad. Hon frågar om dessa uppgifter
stämmer, hur många elever det rör sig om över tid, om antalet ökat samt hur
förebygger kommunen så att eleverna stannar i skolan.
Svar från kommunstyrelsens ordförande om att uppgifterna i frågan inte
stämmer ur faktasynpunkt. Under senare år är nettot oförändrat när det
gäller antalet elever som läser i andra kommuner och antalet elever från
andra kommuner som läser i Skurups kommun. Frågan följs löpande av
skol- och utbildningsutskottet. Kommunens intention är att minska antalet
elever som väljer skola i annan kommun.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 442:
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet vid nästa sammanträde
då, Eva Hallmer Lindahl (L) inte är närvarande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige 2017-10-30 §356 och 2017-11-27, § 410:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

64 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 26

Dnr KS 2017.940

Svar på fråga från Eva Hallmer Lindahl (L) till
kommunstyrelsens ordförande om kommunen kan
påverka Skånetrafikens nya biljettpriser. Frågan ställs
med anledning av att Skånetrafiken höjt sitt biljettpris
Abbekås - Skurup till 50 kr enkel resa.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägga den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Eva Hallmer Lindahl (L) till kommunstyrelsens ordförande om
kommunen kan påverka Skånetrafikens nya biljettpriser. Frågan ställs med
anledning av att Skånetrafiken höjt sitt biljettpris Abbekås - Skurup till 50 kr
enkel resa.
Beslutsunderlag
Fråga från Eva Hallmer Lindahl (L) till kommunstyrelsens ordförande om
kommunen kan påverka Skånetrafikens nya biljettpriser. Frågan ställs med
anledning av att Skånetrafiken höjt sitt biljettpris Abbekås - Skurup till 50 kr
enkel resa.
Svar från kommunstyrelsens ordförande om att kommunen inte kan påverka
Skånetrafikens prissättning på lokal nivå. Påverkansmöjlighet finns dock på
regionnivå. Genom förköp kan biljettpriset reduceras till 35 kr.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 443:
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet vid nästa sammanträde
då, Eva Hallmer Lindahl (L) inte är närvarande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 356 och 2017-11-27, § 411 :
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
__________
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Svar på Sven Rosengrens (-) fråga till
kommunfullmäktiges ordförande om näringslivsrådet
och dess ordförande har fått tillfälle att läsa
näringslivs-planen innan planen antogs i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att behandla frågan ånyo i
kommunfullmäktige i mars.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (-) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
näringslivsrådet och dess ordförande har fått tillfälle att läsa
näringslivs-planen innan planen antogs i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att hon besvarar frågan vid nästa
sammanträde.
Svar från kommunfullmäktiges ordförande om att näringslivsrådet har fått
näringslivsplanen på remiss och haft en genomgång av den i december
2016. I mars 2017 efter att ny ordförande tillträtt, kom svar på remissen
från näringslivsrådet.
Sven Rosengren (-) kvarstår i sin uppfattning att näringslivsrådet och dess
ordförande inte fått läsa planen innan den antogs av kommunfullmäktige.
Ordföranden meddelar att hon kommer att kolla faktauppgifterna igen och
att ärendet kommer åter upp i kommunfullmäktige.
Sven Rosengren (-) meddelar att han inte kommer att närvara på
kommunfullmäktige i februari, varför ärendet kan behandlas på
kommunfullmäktige i mars.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

66 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 28

Dnr KS 2017.917

Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om antalet tecknade
hyreskontrakt för bostadslägenheter 2016 och 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande,
daterad 2017-09-24.
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande, daterat 201711-26.
Av svaret framgår att kommunstyrelsens ordförande avser återkomma efter
2017 års utgång för att ge svar på interpellationen.
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande om tecknade
hyreskontrakt 2016 och 2017, daterat 2018-01-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 429:
Kommunfullmäktige noterar delsvaret på interpellationen och beslutar
behandla ärendet i januari 2018 när fullständigt svar finns från
kommunstyrelsens ordförande.
Kommunfullmäktige 2017-10-30 §361 och 2017-11-27, § 401:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

67 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 29

Dnr KS 2017.1190

Svar på interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
Kommunstyrelsens ordförande kring nerlagda
kostnader m.m kring process avseende Abbekås
sommarkafé
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Niklas Sjöberg (-) till Kommunstyrelsens ordförande
kring nerlagda kostnader m.m kring process avseende Abbekås sommarkafé.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-09.
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande, daterat 201801-27.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

68 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 30

Dnr KS 2017.1212

Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) om
vem som finansierar frånvaron vid fackliga uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande
Magnus Alm (S) om vem som finansierar frånvaron vid fackliga uppdrag.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-11.
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande, daterat 201801-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

69 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 31

Dnr KS 2017.1229

Svar på interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
ordföranden i Skurupshem AB kring VD;
styrelseuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Niklas Sjöberg (-) till ordföranden i Skurupshem AB
kring VD; styrelseuppdrag.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-11.
Svar på interpellationen från ordförande i Skuruphem AB.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

70 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 32

Dnr KS 2017.1230

Svar på interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
Kommunstyrelsens ordförande kring utökad
kommunal administration i Skurups kommun från och
med 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Niklas Sjöberg (-) till Kommunstyrelsens ordförande
kring utökad kommunal administration i Skurups kommun från och med
2015.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-09.
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande, daterat 201801-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

71 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 33

Dnr KS 2017.1231

Svar på interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
Skurupshems ordförande kring kostnader uppkomna
med anledning av att styrelsen sparkat förra VD:n
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation till Skurupshems ordförande kring kostnader uppkomna med
anledning av att styrelsen sparkat förra VD:n.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-11.
Svar på interpellationen från ordförande i Skuruphem AB.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

72 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 34

Dnr KS 2017.1188

Motion från Niklas Sjöberg (-) kring
Kommunstyrelseordförandens tjänstgöringstid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Niklas Sjöberg (-) kring Kommunstyrelseordförandens
tjänstgöringstid.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-09.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

73 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 35

Dnr KS 2017.1189

Motion från Niklas Sjöberg (-) kring införande av
integrationsplikt inom Skurups Kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Niklas Sjöberg (-) kring införande av integrationsplikt inom
Skurups Kommun.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-09.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

74 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 36

Dnr KS 2017.1213

Motion från Sven Rosengren (-) Anders Kristiansen (-)
och Niklas Sjöberg (-) om införande av tobaksfri skoltid
i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till skol- och
utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) m fl om införande av tobaksfri skoltid i
Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-10.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

75 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 37

Dnr KS 2017.1214

Motion från Anders Kristiansen (-) Sven Rosengren (-)
och Niklas Sjöberg (-) om att avskaffa schema för delad
arbetsdag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till individ- och
omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Anders Kristiansen (-) m fl om att avskaffa schema för delad
arbetsdag.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-11.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

76 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 38

Dnr KS 2017.1215

Motion från Anders Kristiansen (-) Sven Rosengren (-)
och Niklas Sjöberg (-) om kommunalt stöd till
verksamheter i Svaneholms slott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och
fritidsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Anders Kristiansen (-) m fl om kommunalt stöd till
verksamheter i Svaneholms slott
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-08.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

77 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 39

Dnr KS 2018.73

Motion från Lars Nyström (SD) om att utreda SFI-elever
i Skurups kommun som har utsatts för religiös
påverkan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att utreda SFI-elever i Skurups kommun
som har utsatts för religiös påverkan.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-08.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Protokoll

78 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 40

Dnr KS 2018.106

Motion från Kent Olsson (-) m fl om att dagcentralen
Kristallen har öppet under helgdagar och att
bemanning tillsätts för ändamålet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Kent Olsson (-) m fl om att dagcentralen Kristallen har öppet
under helgdagar och att bemanning tillsätts för ändamålet.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-09.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

79 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 41

Dnr KS 2017.1276

Anmälan interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande de
dåliga skolresultaten hösten 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande de dåliga skolresultaten hösten 2017
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

80 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 42

Dnr KS 2017.1247

Anmälan interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
kommunstyrelsens ordförande kring unga vuxnas
möjligheter på den lokala bostadsmarknaden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och bordlägga
ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande kring unga vuxnas
möjligheter på den lokala bostadsmarknaden
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-19.
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande, daterat 201801-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

81 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 43

Dnr KS 2018.43

Anmälan interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om hur många i Skurup
folkbokförda elever gick i andra kommuners skolor
höstterminen 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
hur många i Skurup folkbokförda elever gick i andra kommuners skolor
höstterminen 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

82 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 44

Dnr KS 2018.44

Anmälan interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ekonomiskt bistånd
och återsökande från Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
ekonomiskt bistånd och återsökande från Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

83 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 45

Dnr KS 2018.45

Anmälan interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

84 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 46

Dnr KS 2018.46

Anmälan interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om antal
ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om antal ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

85 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 47

Dnr KS 2014.740

Val av ersättare efter Thomasin Thurén (M) i individoch omsorgsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Pontus Axgart (M) till ersättare i
individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse Thomasin Thurén (M) som ersättare i individ- och
omsorgsberedningen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 469:
att bevilja avsägelse från Thomasin Thurén (M) som ersättare i individ- och
omsorgsberedningen, och bordlägga frågan om val till ersättare i individoch omsorgsberedningen till nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Thomasin Thurén (M).
Individ- och omsorgsberedningen.

Justerandes signatur

Protokoll

86 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 48

Dnr KS 2014.740

Avsägelse Susanne Åberg (MP) som ledamot i
valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Susanne Åberg (MP) begärt
entledigande och utse Richard Bergendahl (MP) till ledamot i valnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Susanne Åberg (MP) som ledamot i valnämnden
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2017-12-12.
__________
Beslutet skickas till:
Susanne Åberg (MP).
Hans-Inge Persson, ordförande i valnämnden.

Justerandes signatur

Protokoll

87 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 49

Dnr KS 2014.740

Avsägelse från Jeanette Nielsen (M) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla ärendet och hos länsstyrelsen
begära att sammanräkning sker för utseende av ny ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jeanette Nielsen (M) 2018-01-11.
__________
Beslutet skickas till:
Jeanette Nielsen (M).
Länsstyrelsen.

Justerandes signatur

Protokoll

88 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 50

Dnr KS 2014.740

Utträde ur parti avseende Björn Ljungdahl, ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera anmälan och att Björn Ljungdahl fr
o m februari 2018 kommer att i kommunfullmäktige ha beteckningen (-).
Sammanfattning av ärendet
Björn Ljungdahl har lämnat Vänsterpartiet och är numera medlem i
Socialdemokraterna men sitter kvar i kommunfullmäktige mandatperioden
ut.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Björn Ljungdahl, daterad 2017-11-17.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

89 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 51

Dnr KS 2018.125

Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om inte ge
stöd till föreningar som grundar sig på etnicitet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om inte ge stöd till föreningar som grundar
sig på etnicitet.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-22.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

90 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 52

Dnr KS 2018.151

Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om att
upprätta en policy gällande luftledningar i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att upprätta en policy gällande
luftledningar i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-26.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

91 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 53

Dnr KS 2018.181

Anmälan motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
kommunfullmäktige i Skurup behöver en talarstol
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att kommunfullmäktige i Skurup
behöver en talarstol.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-29.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

92 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 54

Dnr KS 2018.182

Anmälan interpellation från Åsa Ekblad (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att motverka
antidemokratiska organisationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens ordförande om att
motverka antidemokratiska organisationer.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-01-29.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

93 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 55

Dnr KS 2018.191

Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges
ordförande vad görs för att inte få bordlagda ärenden
pga att de inte hinner behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande vad görs
för att inte få bordlagda ärenden pga att de inte hinner behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

94 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 56

Dnr KS 2018.192

Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges
ordförande hur många av de motioner och
medborgarförslag som behandlats vid dagens
sammanträde är yngre än ett år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande hur
många av de motioner och medborgarförslag som behandlats vid dagens
sammanträde är yngre än ett år.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

95 (95)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-01-29

KS 2017.69

KF § 57

Dnr KS 2018.193

Fråga från Kent Olsson (-) till kommunstyrelsens
ordförande om när en arrendator som 2014 ställt fråga
om att få förvärva mark kommer att få svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Kent Olsson (-) till kommunstyrelsens ordförande om när en
arrendator som 2014 ställt fråga om att få förvärva mark av kommunen
kommer att få svar.
__________

Justerandes signatur

