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Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-02-26, kl. 18.15–22.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, § 59-69
Bengt Nilsson, sekreterare
Bertil Nordström, ordförande i kommunrevisionen
Tommy Göransson, vice ordförande i komunrevisionen
Lars-Åke Nilsson, ledamot i komunrevisionen, t o m § 92

Justerade paragrafer

§ 59 - 107

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-03-06

Sekreterare

Bengt Nilsson
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Jessica Möller (S)

Åsa Ekblad (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-06

Datum då anslaget tas ned

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson
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Beslutande
Bengt Andersson (S)
Lena Axelsson (S)
Magnus Alm (S)
Jessica Möller (S)
Roland Hansson (S)
Maritha Johansson (S)
Sylve Qvillberg (S)
Anncristin Svensson (S), t o m § 69
Birthe Thomsen (S), fr o m § 70
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Margareta Anderberg (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Lisen Hendeberg (V)
Göran Pettersson (MP), t o m § 69
Richard Bergendahl (MP), fr o m § 70
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Anders Bengtsson (L)
Jörgen Sjöslätt (C)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Albin Karlsson (S)
Birthe Thomsen (S), § 59 - 69
Richard Bergendahl (MP), § 59 - 69
Sixten Wickman (KV)
Marie-Louise Frödin (KV)

__________

Justerandes signatur

Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Lis-Lott Hortevall (M)
Björn Hortevall (M)
Johan Bolinder (M)
Kristina Andersson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Niklas Sjöberg (-)
Anders Kristiansen (-)
Kent Olsson (-)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Christer Nilsson (SD)
Göran Lindahl (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Arne Nilsson (SD)
Monica Larsson (SD)

Inger Ekelund (L)
Magnus Book (SD)
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jessica Möller (S) och Åsa Ekblad
(M) till justerare samt Lars Dekan (SD) till ersättare.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med den
ändringen att pkt 12 och 21 byter plats och att ärendena 16, 40 och 41 på
föredragningslistan bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden meddelar att då Sten Hamberg (M) inte kan närvara vid dagens
sammanträde varför ärendena 16, 40 och 41 föreslås bordläggas.
Ärende 16 är Svar på motion från Sten Hamberg (M) om utökad användning
av kommunslogan. Ärende 40 är Svar på 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.
Ärende 41 är Svar på fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges
ordförande hur många av de motioner och medborgarförslag som behandlats
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29 är yngre än ett år.
Lars Nyström (SD) yrkar att ärendena 12, Svar på motion från Jörgen
Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) om att kommunen kontaktar
Region Skåne för att se över busshållplatserna för ett säkrare resande, och
21, Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att inte anställa personer
som vägrar handhälsning med motsatta könet, ska byta plats i
föredragningslistan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att ärendena 16, 40 och 41 bordläggs och
beslutar kommunfullmäktige i enlighet härmed.
Ordföranden ställer proposition på att ärendena 12 och 21 byter plats på
föredragningslistan och beslutar kommunfullmäktige i enlighet härmed.
__________
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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 större
avvikelser. Fasadarbeten påbörjas snart.
- Workshop kring den av kommunfullmäktige antagna näringslivsplanen har
ägt rum med näringslivsrådet och det lokala näringslivet.
- Möte med Region Skåne och länsstyrelsen har ägt rum om utveckling av
landsbygden. Bygdelagsråden var inbjudna.
- Studieresa har skett till Kalmar tillsammans med de kommunala bolagen
för att studera energieffektiviseringsprocesser. Information och politisk
dialog ska påbörjas om hur kommunen ska arbeta vidare med denna fråga.
Information från kommunutvecklingsberedningen
Enligt protokoll 2018-02-12, § 8.
Information från kultur- och fritidsberedningen
- Motion om socialt kontrakt behandlad.
- Offentlig utsmyckning har diskuterats.
- Lokalt aktivitetsstöd till föreningar förslås höjas från 6 till 11 kr för åldern
7-20 år. Ändringen är beaktad i 2018 års budget.
- Ett barnbarn till konstnären Oskar Albin Nilsson har skänkt 3 målningar
till kommunen. Det kommer en ny utställning på biblioteket om
konstnären.
Information från samhällsbyggnadsberedningen
- beredningen har haft en workshop om framtagande av ett
bostadsförsörjningsprogram.
- utökning av parkeringsplatser vid stationen i Rydsgård har diskuterats.
- batteritunna föreslås sättas upp på återvinningsstationen i Rydsgård enligt
ett medborgarförslag.
- detaljplaner fortsätter behandlas.
Information från skol- och utbildningsberedningen
Enligt protokoll 2018-01-15, § 6 och 2018-02-12, § 9.
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Information från Individ- och omsorgsberedningen
Enligt protokoll 2018-02-05, § 11, samt därutöver
- beredningen har diskuterat hälso - och sjukvårdsavtalet
- heltid som norm arbetar beredningen med under 2018 och 2019
- förslag till boendeplan för äldre är klar och kommer till kommunstyrelsen
för behandling
- diskussion om ökning av frisktalen inom vård och omsorg
- handlingsplaner för e-hälsa för verksamheterna samt utveckling av it inom
vård och omsorg har diskuterats
Information från revisionen
Inget att rapportera.
__________
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Inriktningsmål 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för 2019 för samtliga beredningar
i enlighet med deras förslag.
Protokollsanteckning
Johan Bolinder (M) lämnar en protokollsanteckning för moderaterna i
enlighet med bilaga till denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till inriktningsmål 2019 för samtliga beredningar enligt
följande:
Kommunutvecklingsberedningen:
* Vision 2030 - uppföljning en gång/år från varje beredning och kontakt
sker med beredningarna när vi finner anledning till det. Vision 2030 står
som en fast punkt på dagordningen i kommunutvecklingsberedningen som
systematiskt bearbetar varje område i visionen.
* Bredbandsutveckling - en gång/kvartal får vi en rapport över utbyggnaden
för att 2020 ha nått målet 100 %.
* Fler i arbete - vi har ur ett strategiskt perspektiv en stående punkt där vi
redovisar arbetslöshetssiffrorna.
* Utveckla Skurups kommuns varumärke
Samhällsbyggnadsberedningen:
* Fortsatt arbete för att tillgodose kommunens behov av områden för
företagsetableringar, rekreation och bostäder i olika boendeformer som
passar alla medborgare.
* Infrastrukturarbete för bättre kommunikationer mellan olika delar av
kommunen samt i kommunens närområde.
* Fortsatt arbete med klimatanpassning för att undvika problem associerade
till stigande havsnivåer vid kusten och vattendragen, grundvattenhöjningar
och erosion samt utreda behovet av fler våtmarker.
* Revidering av kommunens översiktsplan för att säkra framtida
markbehov.
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Individ- och omsorgsberedningen:
Samtliga verksamheter
* Öka tillgängligheten i form av att enskilda på ett enkelt sätt ska kunna
komma i kontakt med respektive verksamhet.
FuSS
* Delaktighet i form av brukarmöten samt ha aktuella genomförandeplaner
för alla enligt IBIC (individens behov i centrum).
IFO
* Korta handläggningstiderna för försörjningsstöd.
* Minska tobaksbruk bland kommunens barn och ungdomar.
Äldreomsorg
* Öka delaktigheten genom att öka antalet SIP (samordnad individuell plan)
samt ha aktuella genomförandeplaner för alla enligt IBIC (individens behov
i centrum).
Kultur- och fritidsberedningen:
* Strategi för att lyfta kultur och fritid som profilering för kommunens
varumärke.
* Fokus på att öka deltagandet bland 13-18 år avseende kultur- och
fritidsaktiviteter.
* Fortsätta utveckla kulturskolans verksamheter.
Skol- och utbildningsberedningen:
Tidsplan för målen 2019-06-30 till och med 2020-06-30:
Kompletterat mål kring det hälsofrämjande arbetet:
Det hälsofrämjande arbetet ska prioriteras genom målsättning att ha
daglig fysisk aktivitet i alla verksamheter och att särskilt arbeta för att alla
barn/elever ska uppleva att de har lyckats och blivit uppmärksammade i
förskolan/skolan. Genom ett fördjupat samarbetet med Individ- och
omsorgsförvaltningen intensifieras hälsoarbetet ytterligare.
Övriga mål förlängs:
* Kunskapsutveckling har sin grund i bra läsförståelse. Att kontrollera och
prioritera språkutveckling i förskola och förskoleklass och i de tidiga
grundskoleåren ska därför speciellt uppmärksammas.
* Att rusta eleverna för vuxenlivet görs genom godkända betyg, ökad
kunskap om arbetslivet och att en god självtillit utvecklas och bibehålls. En
trygg skolgång med ordning och struktur där rättigheter och skyldigheter
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tydliggörs är en viktig faktor i denna målsättning.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 55:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte ha något att erinra mot beredningarnas förslag,
vilket innebär att kommunfullmäktige antar inriktningsmål för 2019 för
samtliga beredningar i enlighet med deras förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 1: Kommunstyrelsens
arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot beredningarnas förslag, vilket innebär att
kommunfullmäktige antar inriktningsmål för 2019 för samtliga beredningar
i enlighet med deras förslag.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-11-13, § 68: Inriktningsmål för
kommunutvecklingsberedningen 2019:
* Vision 2030 - uppföljning en gång/år från varje beredning och kontakt
sker med beredningarna när vi finner anledning till det. Vision 2030 står
som en fast punkt på dagordningen i kommunutvecklingsberedningen som
systematiskt bearbetar varje område i visionen.
* Bredbandsutveckling - en gång/kvartal får vi en rapport över utbyggnaden
för att 2020 ha nått målet 100 %.
* Fler i arbete - vi har ur ett strategiskt perspektiv en stående punkt där vi
redovisar arbetslöshetssiffrorna.
* Utveckla Skurups kommuns varumärke
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, § 133: Förslag till
inriktningsmål för samhällsbyggnadsberedningens verksamhetsområde
2019:
* Fortsatt arbete för att tillgodose kommunens behov av områden för
företagsetableringar, rekreation och bostäder i olika boendeformer som
passar alla medborgare.
* Infrastrukturarbete för bättre kommunikationer mellan olika delar av
kommunen samt i kommunens närområde.
* Fortsatt arbete med klimatanpassning för att undvika problem associerade
till stigande havsnivåer vid kusten och vattendragen, grundvattenhöjningar
och erosion samt utreda behovet av fler våtmarker.
* Revidering av kommunens översiktsplan för att säkra framtida
markbehov.
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Individ- och omsorgsberedningen 2017-12-04, § 83: Individ- och
omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
inriktningsmål för individ- och omsorgsberedningens verksamhetsområde
2019 enligt följande:
Samtliga verksamheter
* Öka tillgängligheten i form av att enskilda på ett enkelt sätt ska kunna
komma i kontakt med respektive verksamhet.
FuSS
* Delaktighet i form av brukarmöten samt ha aktuella genomförandeplaner
för alla enligt IBIC (individens behov i centrum).
IFO
* Korta handläggningstiderna för försörjningsstöd.
* Minska tobaksbruk bland kommunens barn och ungdomar.
Äldreomsorg
* Öka delaktigheten genom att öka antalet SIP(samordnad individuell plan)
samt ha aktuella genomförandeplaner för alla enligt IBIC (individens behov
i centrum).
Kultur- och fritidsberedningen 2017-12-19, § 84: Förslag 2019
* Strategi för att lyfta kultur och fritid som profilering för kommunens
varumärke.
* Fokus på att öka deltagandet bland 13-18 år avseende kultur- och
fritidsaktiviteter.
* Fortsätta utveckla kulturskolans verksamheter.
Skol- och utbildningsberedningen 2017-11-20, § 59: Omformulering av
det hälsofrämjande inriktningsmålet ska göras så det täcker in ett minskat
tobaksbruk bland barn och ungdomar. Utveckla samverkansformer med
Individ- och omsorgsförvaltningen kring det förebyggande arbetet med att
minska tobaksbruket bland barn och ungdomar bör ske.
__________
Beslutet skickas till:
Marcus Willman, kommundirektör.
Staffan Welander, ekonomichef.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Förslag till turismplan för Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Turismplan för Skurups kommun, att
gälla för 2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har tagit fram förslag till turismplan för
Skurups kommun. Turismplanen har varit ute på remiss till bl a Byalagsrådet.
Beslutsunderlag
Förslag på turismplan för Skurups kommun.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08 § 33:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har
inget att erinra mot kommunutvecklingsberedningens förslag, vilket innebär
att Turismplan för Skurups kommun antas.
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på att tidsperioden
för turismplanen bör ändras till att gälla 2018 - 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 200: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och har inget att erinra mot kommunutvecklingsberedningens förslag, vilket
innebär att Turismplan för Skurups kommun antas.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2017-10-16, § 55:
Kommunutvecklingsberedningen ställer sig bakom turismplanen och
föreslår bifall till den med justeringen och förklaringen vad ”Sydkusten i
190” innebär.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2017-06-12, § 33:
Kommunutvecklingsberedningen ställer sig bakom turismplanen och
föreslår bifall till den.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2017-04-10, § 20: Till nästa
möte vill beredningen ha ett förtydligande av sambandet mellan turismplan
och handlingsplan.
Kommunutvecklingsberedningen beslutad 2017-03-13, § 8:
Turismplanen är ändrad enligt kommunfullmäktiges önskan om
förtydligande och skickas till partigrupperna för synpunkter. Svar senast den
31 mars.
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30: Förslag till turismplan för
Skurups kommun återremitteras till kommunutvecklingsberedningen för
förtydligande av målsättning, delmål, ansvarig, åtgärder, borttagande av
swotanalysen och att årtal justeras.
Kommunstyrelsen yttrade sig 2016-12-14: Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot kommunutvecklingsberedningens förslag, vilket innebär att
Turismplanen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen föreslog 2016-11-07, § 124, att
turismplanen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2010-10-10, § 109:
Kommunutvecklingsberedningen ska på nästa möte fatta beslut och skicka
planen vidare till kommunfullmäktige.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2016-09-12, § 99:
Remissvaren överlämnas till arbetsgruppen för turismplanen som
återkommer med reviderad plan till nästa möte. Martin Hansson (C) ersätter
Jeanette Boman (C) och Kristina Andersson (M) ersätter Malin Klannemark
(M) i arbetsgruppen.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2016-06-07, § 74:
Arbetsmaterialet till Turismplanen skickas på remiss till
företagarföreningarna och till de politiska partierna. Synpunkter lämnas till
Magdalena Hellström senast 2016-08-01.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2016-05-02, 58:
Turismplanen är färdig till mötet i juni 2016. Inför detta möte ska
ledamöterna läsa utkastet och komma med synpunkter.
Kommunutvecklingsberedningen informerades 2016-01-18, § 6, om
fortsatta arbetet med turismplanen.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-11-09 § 81, att tacka för
informationen.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-10-12, § 67,
Turismstrategi bör byta namn till turismplan eftersom strategi inte ingår i
kommunens nomenklatur.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-09-07, § 59, att tider för
möten i gruppen för skapande av en turismstrategi bokas.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-08-17, § 49, att en
grupp bestående av Camilla Westerdahl (S), Malin Klannemark (M)
och Jeanette Boman (C) ska tillsammans med enhetschef information och
näringsliv Magdalena Hellström arbeta fram en turismstrategi. Magdalena
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Hellström är sammankallande.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-04-07, § 24, följande:
Det näringslivspolitiska programmet har under 2014 följts upp och
reviderats av kommunutvecklingsberedningen.
Beslut finns att kommunutvecklingsberedningen ska upprätta en
näringslivsplan och en turismstrategi.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-03-09, § 14, att be
kommundirektör Marcus Willman att till nästa möte ta fram en lista på de
styrdokument som tillhör kommunutvecklingsberedningen samt vilka av
dessa som är utvärderade.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2015-02-09, § 6, att
näringslivsstrateg, Henrik Lundblad, blir ansvarig tjänsteman för
näringslivsplanen och enhetschefen för information och näringsliv,
Magdalena Hellström, blir ansvarig tjänsteman för turismstrategin.
Partiblocken ska på nästa möte enas om det ska finnas en eller två
arbetsgrupper och utse representanter till dessa. Kommunfullmäktiges
ordförande är adjungerande.
__________
Beslutet skickas till:
Enheten för näringsliv, turism och arbetsmarknad.
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Antagande av detaljplan för Kvarteret Grossisten i
Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Kv Grossisten.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Grossisten 4 har nyligen tagit över fastigheten och har
önskemål om att göra om de befintliga industrilokalerna till att inrymma
flera verksamheter. Fastighetsägaren har därför hört av sig till Skurups
kommun för att undersöka möjligheten att ändra användningen från industri
till verksamhetsändamål. Detta är idag omöjligt med gällande detaljplan.
Skurups kommun har många företag och drivna entreprenörer med lika
många idéer. En förutsättning för att nya företag ska etablera sig och för att
befintliga företag ska kunna expandera är tillgången på mark och lokaler.
Planenheten arbetar tillsammans med näringslivsenheten för att tillgodose
företags önskemål om tillgång till mark och lokaler för att kunna etablera sig
eller expandera sitt befintliga företag. Sedan 2015 arbetar planenheten med
att ändra detaljplaner i befintliga industriområden för att kunna möjliggöra
för flera olika typer av verksamheter, inte enbart industrier.
Beslutsunderlag
Planhandlingar bestående av en plankarta, planbeskrivning,
samrådsredogörelse och utlåtande.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 61:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att detaljplanen för
Kv Grossisten antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 9: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag,
vilket innebär att föreslå kommunfullmäktige att detaljplanen för Kv
Grossisten antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-12-12, § 139:
Samhällsbyggnadsberedningen förslår kommunfullmäktige att detaljplanen
antas.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, § 134:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att godkänna förslaget till nya
höjder och beslutar att skicka ut förslaget till detaljplan på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-10-17, § 115:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att förslag till detaljplan för kv
Grossisten skickas ut på samråd.
Kommunstyrelsen 2017-10-03, 268: Kommunstyrelsen beslutar om
planbesked för kvarteret Grossisten samt att avgift ska tas ut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19, § 102: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om planbesked för
kvarteret Grossisten samt att avgift ska tas ut.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Omfördelning av investeringsmedel 2018 – från teknisk
service till biblioteket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till investeringsbudget 2018 anslå
ytterligare 700 tkr (d.v.s. total investering 985 tkr) till inköp av hyllsystem
till Skurups bibliotek.
Anslaget finansieras genom en ramjustering av investeringsbudget 2018:
Ram 430 Bibliotek, + 700 tkr
Ram 421 Kommunteknik; förråd, maskiner och fordon, - 700 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Det har visat sig att i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2018,
har en post om 985 tkr fallit bort av misstag. Posten avser byte av
hyllsystem på biblioteket i Skurup. Serviceförvaltningen föreslår att medel
omfördelas inom förvaltningens egna verksamheter, från Kommuntekniks
investeringsbudget för förråd, maskiner och fordon.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 63:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till investeringsbudget
2018 anslå ytterligare 700 tkr (d.v.s. total investering 985 tkr) till inköp av
hyllsystem till Skurups bibliotek.
Anslaget finansieras genom en ramjustering av investeringsbudget 2018:
Ram 430 Bibliotek, + 700 tkr
Ram 421 Kommunteknik; förråd, maskiner och fordon, - 700 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 11: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att till investeringsbudget 2018 anslå
ytterligare 700 tkr (d.v.s. total investering 985 tkr) till inköp av hyllsystem
till Skurups bibliotek.
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Anslaget finansieras genom en ramjustering av investeringsbudget 2018:
Ram 430 Bibliotek, + 700 tkr
Ram 421 Kommunteknik; förråd, maskiner och fordon, - 700 tkr.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Ekonomienheten.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Maria Christensen, biblioteks- och kulturchef.
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Svar på motion från Mölleskolan om att bygga en
parkourbana i Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Mölleskolans skolråd föreslår att Skurups kommun bygger en parkourbana i
Skivarp.
Kommunen planerar att anlägga ett utomhusgym i Skivarp 2018.
Kultur- och fritidsberedningen har föreslagit att motionen avslås med
hänvisning att det saknas en parkourförening i kommunen som kan sköta om
anläggningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge serviceförvaltningen i
uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska ärendet
kompletteras med belysning av hur investeringsmedel kan användas till
denna typ av förslag. I investeringsbudgeten för 2018 har
serviceförvaltningen 1,3 miljoner kronor för mindre anläggningsarbeten.
Förvaltningen har inga planer att dessa medel ska användas till att anlägga
en parkourbana i Skivarp under 2018. Planerna för de 1,3 miljonerna är
enligt nedan:
Inköp av betalningsautomat till Abbekås hamn, cirka 150-200 tkr.
Renovering av kajkanter i Abbekås hamn 250-300 tkr.
Byggnation av två ute gym, ett i Skivarp och ett Abbekås 250-300 tkr.
Uppfräschning av omklädningsrum på våra idrottsplatser (målning) 100-150
tkr.
Ovanstående summor är grovt uppskattade. Det brukar oftast dyka upp
andra saker under året som man behöver investeringspengarna till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-08.
Förslag, daterad 2017-08-08.
Motion daterad 2015-04-23.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 5:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot kultur- och fritidsberedningens beslut vilket innebär
att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-17, § 140:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge serviceförvaltningen i
uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska ärendet
komplettera ärendet med belysning av hur investeringsmedel kan användas
till denna typ av förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse
ärendet vara allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot kultur- och
fritidsberedningens beslut vilket innebär att motionen avslås.
Kultur- och fritidsberedningen föreslog 2017-08-15, § 49, att motionen
avslås.
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2017-05-09, § 37, att
förvaltningen får i uppdrag att redogöra om det finns planer på att anlägga
utomhusgym i Skivarp samt att kostnadsberäkna tre olika förslag på
parkourbana. Ärendet ska behandlas på kommande sammanträde.
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2015-10-13, § 89, att ger
förvaltningen i uppdrag att göra en kostnadsberäkning på att anlägga en
parkourbana i Skivarp.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Håkan Svensson, driftchef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att inte
anställa personer som vägrar handhälsning med
motsatta könet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) som deltagit avgörande av ärendet reserverar
sig mot beslutet i enlighet med bilaga till denna paragraf.
Samtliga ledamöter från (M) som deltagit i avgörandet av ärendet reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har i motion yrkat att Skurups kommun inte anställer
personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på motsatta könet
genom traditionell handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och
diskriminerande.
För att utesluta att arbetsgivaren bryter mot diskrimineringslagen vid
införande av förbud av detta slag måste följande fråga besvaras
Är det nödvändigt/lämpligt att medarbetaren tar i hand för att vi skall kunna
bedriva vår verksamhet?
Om så ej är fallet bryter regeln/förbudet mot diskrimineringslagen.
Det förefaller vara svårt att göra gällande att så är fallet när det kommer till
vår verksamhet. Således är en sådan regel att se som direkt och/eller indirekt
diskriminerande. En sådan regel kan även innebära att arbetsgivaren bryter
mot lagen om anställningsskydd när det gäller rätten till företräde,
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet samt konverteringsreglerna om vi i
dessa situationer skulle neka medarbetarna arbete på grund av att de ej tar i
hand.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-09.
Motion inkommen 2017-05-30.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 72:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
följande:
Huvudföreslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.
Alternativförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 21:
Huvudföreslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 230: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Johan Bolinder (M) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att motionen avslås kontra
att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat att den
avslås, men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som anser att
motionen ska avslås röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att motionen är bifallen.
Omröstningen ger till resultat 22 ja och 18 nej. Omröstningen framgår av
bilaga till detta protokoll, benämnt § 67.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Dao Davidsson, personalchef.
Justerandes signatur

Protokoll

25 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 68

Dnr KS 2016.800

Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) angående
minska kostnader och öka chanserna för barn och
unga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att kostnaderna för
satsningarna ska täckas inom befintlig budget avsedd för placeringar.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att införa hemmaplanslösningar i Skurups kommun för
att minska kostnader och skapa bättre förutsättningar för ett gott liv för barn
och unga.
2015/16 har individ- och familjeomsorgen haft förhållandevis få placeringar
utanför det egna hemmet. Där externa placeringar inte varit möjligt att
förhindra har oftast stora öppenvårdsinsatser varit beviljade till familjerna
både internt och externt.
Vid en genomgång av de senaste årens placeringar utanför det egna hemmet
(både i familjehem, på HVB och på SiS – statens institutionsstyrelse) finns
det ett par gemensamma nämnare:
- Många föräldrar har en psykisk ohälsa ibland i kombination med
missbruk eller ett riskbruk av alkohol/droger. Detta försvagar föräldrarnas
förmåga att finnas där för sina barn. Det innebär att socialtjänsten behöver
ett tätt samarbete framförallt med psykiatrin för att kunna stötta föräldrarna
kring sin egen problematik i kombination med föräldrastödjande insatser.
- I flera av familjerna ser socialtjänsten att det finns barn som är så
påstridiga att de ”tar makten” i familjen. Föräldrarna känner att de inte kan
styra barnen och det blir barnen som bestämmer i familjer. Redan i
förskolan märks dessa barn genom att de har svårt i samspelet med andra
barn. I skolåldern blir oftast undervisningssituationen svår och många
föräldrar söker sig till BUP för att få sina barn utredda. Även barnpsykiatrin
har uppmärksammat denna grupp. När barnen kommer upp i tonåren blir de
oftast utåtagerande på flera plan. Föräldrarna känner att de inte kan hindra
barnen att dras till olämpliga miljöer och flera av ungdomarna dras in i ett
missbruk.
En av de insatserna som Socialstyrelsen rekommenderar är IHF, intensiv
hemmabaserad familjebehandling. Det är en manualbaserad metod och
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vänder sig till familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter,
beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå.
Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet drivs av att team som
består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. I
vissa fall ingår en färdighetstränare och en skolhandledare. IHF är ett sätt att
arbeta för att förhindra och förebygga placeringar. Flera privata företag
erbjuder denna behandlingsmetod. Att köpa denna tjänst är dyr. Ett års
behandling för en familj kostar ca 810 000 kronor. Behandlingstiden
varierar mellan sex-tolv månader.
Vad kostar då en placering utanför det egna hemmet? Vid placering utanför
hemmet är det inte ovanligt med placeringstider upp mot sex-nio månader,
men i svårare ärendet behövs ibland ännu längre placeringar för att kunna
bryta det uppbyggda socialt utåtagerande beteende innan en hemflytt är
möjlig. En placering på HVB-hem på ett år kostar ungefär 1,3 miljoner
kronor. Placeringar på SiS är betydligt dyrare, vårdavgifterna ligger i regel
mellan 4300 kronor/dygn till 5800kronor/dygn beroende på om det är en
öppen eller låst avdelning och om det är en utredningsplats eller
behandlingsplats. En placering på 1 år kostar ca 1,8 miljoner kronor. Det är
inte ovanligt att efter en placering på SiS behöver ungdomen komma till ett
HVB-hem innan det är möjligt med en permanent hemflytt.
Sedan flera år tillbaks arbetar socialtjänstens öppenvård som kallas
Resurscentrum med olika påverkansprogram när det gäller missbruk av
droger samt olika föräldrastödjande insatser. Resurscentrum består av fyra
tjänster som arbetar heltid med olika öppenvårdsbehandlingar samt en tjänst
som arbetar med medling, ungdomstjänst och drogförebyggande arbete. I
särskilda situationer arbetar även boendestödjarna med stöd till föräldrar
med psykiska funktionshinder.
Under 2014 placerades 14 st barn, 2015 placerades 9 st barn och under 2016
placerades 8 st barn och unga externt. Bedömningen är att 3 av
placeringarna under 2016 kunnat hanteras på hemmaplan med intensifierat
stöd enligt ovan beskrivna modell. Även om organisationen riggas för att
öka stödinsatserna på hemmaplan kommer det att vara nödvändigt att köpa
externa lösningar när det gäller individuella behov. Behoven av externa
lösningar, så som HVB-placering eller andra individuella externa
öppenvårdslösningar varierar från år till år. Detta kräver att den fastställda
organisationen arbetar flexibelt med hemmaplanslösningar så långt som
möjligt.
Individ- och omsorgsberedningen konstaterade vid sin behandling av
ärendet 2017-06-12 att det aldrig går att undvika alla placeringar. Individoch omsorgsberedningen anser att det viktigt att stärka
hemmaplanslösningar och anser att det är en klok investering för framtiden.
Kostnaden för fortbildningssatsningen bör täckas inom budgeten för
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placeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-21.
Motion daterad 2016-08-31.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 17:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag
Motionen bifalls och kostnaderna för satsningarna ska täckas inom
befintlig budget avsedd för placeringar.
Alternativförslag
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 171: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag:
Huvudförslag
Motionen bifalls och kostnaderna för satsningarna ska täckas inom
befintlig budget avsedd för placeringar.
Alternativförslag
Motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2017-06-12, § 42:
Huvudförslag
Motionen bifalls och kostnaderna för satsningarna ska täckas inom
befintlig budget avsedd för placeringar.
Alternativförslag
Motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen beslutade 2017-05-08, §29, att föreslå
att motionen bifalls. Kostnaderna för satsningarna ska täckas inom
befintlig budget avsedd för placeringar.
Individ- och omsorgsberedningen beslutade 2017-04-03, §19: Motionen
behandlas inte utan ger individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i
tjänsteskrivelse ytterligare belysa hur stor del av placeringarna som med rätt
hemmaplanslösningar skulle gå att förebygga.
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 347: Motionen remitteras
till individ- och omsorgsberedningen samt skol- och
utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Hallmer Lindahl (L), Åsa Ekblad (M), Jörgen Lidfeldt (SD), Jessica
Möller (M), Jörgen Sjöslätt (C), och Jan-Erik Persson (KV) yrkar bifall till
motionen.
Niklas Sjöberg (-) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen kontra avslag och
finner att kommunfullmäktige bifallit motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L)
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Eva Svanström, enhetschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
kräva motprestation för försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen återremittera ärendet
för utredning av de juridiska aspekterna i motionen.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås följande:
• Att det upprättas krav på motprestation för att få försörjningsstöd.
• Att det upprättas noggrann uppföljning och utvärdering av insatser på
individnivå för varje försörjningsstödstagare.
• Att socialtjänsten etablerar ett förhållningssätt som handlar om respekt och
höga förväntningar på den enskilde individen snarare än attityd för
omhändertagande.
Socialtjänstlagen styr rätten till bistånd, dvs den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt.
Skurups kommun, Individ- och familjeomsorg, IFO, arbetade 2012 aktivt
med antagna riktlinjer för försörjningsstöd, KS 2012.19 samt reviderade KS
2014.908. Skurups kommun, IFO, har sedan riktlinjerna antogs tillsammans
med Arbetsmarknadsenhetens gemensamma arbete minskat kostnaden för
försörjningsstöd.
Rätt till ekonomiskt bistånd har den som vistas i kommunen och som inte
själv kan försörja sig eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Den
enskilde har i första hand ett eget långtgående ansvar att efter förmåga
medverka till sin försörjning. Det innebär att den enskilde måste utnyttja alla
de möjligheter som står till buds.
Av Skurups kommuns antagna riktlinjer framgår att ”Socialtjänsten får
ställa krav på att den enskilde gör vad han kan för att försörja sig och öka
sina möjligheter att blir oberoende av socialbidrag. Det kan gälla att genom
praktik och eller utbildning öka sina möjligheter till anställning eller att
aktivt söka arbete. Det kan också innebära att den enskilde medverkar i
rehabilitering för att på längre sikt kunna leva ett självständigt liv. De krav
som socialtjänsten ställer på den enskilde ska vara rimliga såväl utifrån den
enskildes personliga förutsättningar och det omgivande samhället”.[1]
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Av 4 § Socialtjänstlagen framgår att ”Socialnämnden får begära att den som
får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik
eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd”.[2]
Den kompetenshöjande verksamhet som Skurups kommun anvisar till ska
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter till att kunna försörja sig
själv. Den ska också syfta till att stärka den enskildes möjligheter att komma
in på arbetsmarknaden eller på en utbildning.
Personer som inte är sjukskrivna, föräldralediga eller studerande anses stå
till arbetsmarknadens förfogande. Personer som inte är inskrivna vid
Arbetsförmedlingens verksamhet erbjuds omgående kompetenshöjande
insatser från Skurups kommuns arbetsmarknadsenhet (AME). Under 2015
erbjöds totalt 90 personer kompetenshöjande verksamhet, 2016 erbjöds 51
och under 2017 har 42 hittills erbjudits. Uppföljning och utvärdering av den
enskilde följer den planering som görs upp vid AME och ibland
Arbetsförmedlingen.
Personer som är sjukskrivna ska delta aktivt i sin rehabilitering genom
sjukvården, samordnade vårdplaneringar sker löpande.
Av de personer som erbjöds kompetenshöjande insatser vid AME har 13
personer 2015 gått vidare till anställning, 2016 var det sju personer och
hitintills 2017 tre personer. Genom detta är personerna inte beroende av
försörjningsstöd för sin försörjning. Därutöver har 22 personer 2015, 16
personer 2016 och 12 personer 2017 erhållit annan försörjning än
försörjningsstöd.
[1] Riktlinjer för försörjningsstöd KS 2014.908
[2] Socialtjänstlag (2001:453)
Krav på motprestation för att beviljas försörjningsstöd saknar lagstöd enligt
Socialtjänstlagen.
Individ- och omsorgsberedningen konstaterade att det saknas lagstöd för
motprestation enligt motionsställarens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30.
Motion inkommen 2017-04-26.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-18, § 19:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 173: 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 2017-11-06, § 69: Motionen
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 228: Motionen får ställas
och att remittera den till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2107-05-29, § 194: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Hallmer Lindahl (L), Johan Bolinder (M), Kent Olsson (-), Jimmy
Nilsson (SD), Niklas Sjöberg (-), Åsa Ekblad (M) och Jörgen Lidfeldt (SD)
yrkar bifall till motionen.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar på återremiss av ärendet för utredning av de
juridiska aspekterna i motionen.
Jessica Möller (S), Lisen Hendeberg (V), Sven-Åke Strandberg (KV) och
Magnus Alm (S) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD) yrkar att ärendet ska avgöras
idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till att avgöra ärende idag kontra att
återremittera ärendet, och finner att kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet, men votering begärs då.
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Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill
återremittera ärendet röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej.
Har minst 14 ledamöter röstat ja har kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet enligt 5 kap 50 § kommunallagen
(minoritetsåterremiss).
Omröstningen ger till resultat 20 ja och 20 nej. Omröstningen framgår av
bilaga till detta protokoll, benämnt § 69.
Enligt 5 kap 50 § kommunallagen ska motiveringen till ett beslut om
återremiss bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering.
Motiveringen är för utredning av de juridiska aspekterna i motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Lena Johansson, miljöstrateg/enhetschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och
Anders Bengtsson (L) om att införa daglig schemalagd
rörelse och/eller idrott i Skurups grundskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att
yrkandet handlar om att schemalägga daglig rörelse och/eller idrott i
Skurups grundskolor vilket är en svårighet då tid måste tas från andra
ämnen.
Reservation
Samtliga ledamöter från L som deltagit i avgörandet av ärendet reserverar
sig beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att Skurups kommun inför daglig schemalagd rörelse
och/eller idrott i samtliga grundskolor och anpassar utemiljön på skolorna så
att rörelse stimuleras med t.ex. utegym och lekredskap.
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil finns reglerat under Idrott och
hälsa i skolans styrdokument läroplanen för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet, Lgr11.
Dagliga rörelseaktiviteter sker på olika sätt, främst för eleverna i de yngre
åldrarna. Exempel på detta är organiserad morgonaktivitet samt
rastverksamhet som, på vissa skolor, genomförs vid 6 tillfällen/vecka och
leds av en av skolans fritidspedagoger. I klassrummen är det vanligt att
lektioner bryts för kortare rörelsepass som ofta är kopplade till
undervisningen. På en skolenhet går eleverna till andra skolor i kommunen
för att ha musik, idrott, slöjd och hemskunskap och får därmed naturlig
rörelse under skoldagen.
På fritidshemmen erbjuds organiserad rörelselek och man försöker utnyttja
närområdena med de lekplatser som finns.
Kommunens fritidsstrateg arbetar med att öka tillgången till hallarna så att
schemalagd tid för rörelse/idrott ökar.
Vad gäller utemiljöerna så har investeringar gjorts gällande lekredskap som
i dagsläget används mest av eleverna på fritidshemmet. Dessa, samt
ytterligare investeringar av lekredskap och eventuella utegym, kan utvecklas
till att även omfatta eleverna under skoltid. Utegym ska byggas på allmän
platsmark i Rydsgård under hösten. Planer finns på att bygga cirka fem
utegym i kommunen jämt fördelade i Skurups tätort, samt ett i varje ort
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Skivarp, Rydsgård och Abbekås under 2018-2019. Dessa utegym kommer
eleverna att ha tillgång till och ska ses som ett komplement till schemalagd
rörelseaktivitet och/eller idrott.
Förvaltningen kan inte ge tillstånd att bygga utegym på skolgårdar då det är
fastighetsägaren som beslutar om detta.
Det hälsofrämjande arbetet med daglig fysisk aktivitet i alla verksamheter är
en av beredningens inriktningsmål som årligen följs upp i verksamheterna
bland annat genom kvalitetsrapporterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-05.
Motion, daterad 2017-04-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 27:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen avslås med motiveringen att yrkandet handlar om att
schemalägga daglig rörelse och/eller idrott i Skurups grundskolor vilket är
en svårighet då tid måste tas från andra ämnen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 177: 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 avslås med motiveringen att yrkandet
handlar om att schemalägga daglig rörelse och/eller idrott i Skurups
grundskolor vilket är en svårighet då tid måste tas från andra ämnen.
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2017-10-23, § 52: Motionen
avslås med motiveringen att yrkandet handlar om att schemalägga daglig
rörelse och/eller idrott i Skurups grundskolor vilket är en svårighet då tid
måste tas från andra ämnen.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-09-18, §
43: Förvaltningen får i uppdrag att komplettera texten gällande daglig, ej
schemalagd, rörelseaktiviteter samt arbetet med att få tillgång till
idrottshallarna.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-08-21, § 34:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Ärendet behandlas på Skol- och utbildningsberedningens nästa sammanträde
2017-09-18.
Kommunfullmäktiges beslutade 2017-06-21, § 229, Motionen får ställas
och remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 195: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Hallmer Lindahl (L) yrkar bifall till motionen.
Maria Ivansson (MP) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på avslag på motionen kontra bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen,
men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som anser att
motionen ska avslås röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att motionen är bifallen.
Omröstningen ger till resultat 20 ja, 5 nej och 15 som avstår. Omröstningen
framgår av bilaga till detta protokoll, benämnt § 70.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Anders Bengtsson (L).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
Agneta Fränngård, utredningssekreterare.
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Svar på motion från Sten Hamberg (M) om utökad
användning av kommunslogan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet då Sten Hamberg (M)
inte är närvarande vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Sten Hamberg har i en motion daterad 2017-04-17 yrkat att: ”Slogan ”When
in Europe don´t miss Skurup” ska användas så mycket det någonsin går.
1967 myntades slogan av Bengt Englund, lärare på Skurups Folkhögskola
och 2010-10-01 registrerades Skurups kommun som innehavare av
varumärket hos Patent- och registreringsverket.
Skurups kommuns officiella slogan är ”Nils Holgerssons hembygd” som
används tillsammans med logotypen för Skurups kommun.
En kommunslogan är en slogan som kan användas, mer eller mindre
officiellt, för att marknadsföra en kommun. Anledningen kan vara att locka
till sig turister, öka etablering och inflyttning, eller bara för att göra
allmänheten medveten om ortens existens och helst även förknippa den med
en positiv känsla. En slogan ska samla, stärka och förtydliga andra
människors bild av varumärket. Den ska bidra till att skilja det från mängden
och den ska vara lätt att minnas.
”When in Europe don´t miss Skurup” kan med fördel användas för att
marknadsföra Skurups kommun och att sätta Skurup på kartan. Idag finns
slogan som klistermärke, på tablettaskar, roll-ups, broschyrer, t-shirts m m
och används i de sociala kanalerna men kan naturligtvis användas i fler
sammanhang och på fler produkter.
”When in Europe don´t miss Skurup” ska inte konkurrera med vår logotype
t ex på brevpapper, i e-postsignatur och i sidfot på hemsida.
Sloganen fyller en funktion som ett tilläggsbudskap vid exempelvis
sponsring och kampanjer som vi själva driver – ett budskap med glimten i
ögat.
Då den textmässiga formuleringen som sådan inte är varumärkesskyddad
står det företag, organisationer och föreningar fritt att använda den.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-05.
Motion daterad 2017-04-04.

Justerandes signatur

Protokoll

37 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 71

Dnr KS 2017.425

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 34:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har
inget att erinra mot kommunutvecklingsberedningens förslag, vilket innebär
att motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 201: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och har inget att erinra mot kommunutvecklingsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen föreslog 2017-10-16, § 56: Bifall
motionen.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2017-06-12, § 36:
Kommunjurist Cornelia Englén utreder de juridiska konsekvenserna kring
användandet av kommunslogan. Enhetschef Magdalena Hellström kommer
med förslag på hur slogan kan användas i större utsträckning.
Näringslivsrådet får möjlighet att yttra sig.
Kommunfullmäktige 2017-04-24, § 141: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till
kommunutvecklingsberedningen.
__________
Beslutet skickas till:
Sten Hamberg (M).
Enheten för information och kommunikation.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att införa
fritt internet i Skurups kommun på lämpliga platser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, och att överlämna ärendet
till budgetgruppen för hantering i budget 2019.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att i motionens anda införa fria internetzoner på
lämpliga ställen i Skurups kommun.
Konsekvensanalys/övervägande
IT-enheten har inte nödvändiga resurser för att leverera tjänsten till
kommuninvånarna och måste därför lämnas till extern aktör.
Det finns externa företag som kan leverera tjänsten till kommuninvånarna.
Ovanstående kan genomföras endast om fiber till allmänna/lämpliga platser
är framdragen.
Idag finns fritt internet via Skånetrafiken på stationen i Skurup.
Övriga platser som rekommenderas är:
I Skurup: Gågatan och Stortorget.
I Rydsgård: Torget, Idrottshallen, Stationen.
I Skivarp: Torget.
I Abbekås: Hamnen.
I det fall kommunfullmäktige bifaller motionen rekommenderar
förvaltningen att Skurups kommun genomför upphandling avseende tjänsten
inklusive helhetsansvar hos leverantörer.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Genom inforandet av fritt internet, utsätter Skurups kommun.
bredband/internetleverantörer för konkurens vilket kan vara olagligt.
Konkurrensverket inledde den 29 oktober 2014 på eget initiativ en utredning
avseende Helsingborgs kommuns tillhandlahållande av trådlös internetanslutning (wifi) på allmän plats. Konkurrentsverkets utredning har avsett
frågan om Helsingborgs kommuns tillhandlahållande av ifrågavarande tjänst
strider mot konfliktlösningsregeln i 3 kap § konkurrenslagen (2008:579).
Under utredning har konkurrensverket ålagt Helsingborgs kommun att
lämna information om sin wifi. Konkurrensverket har även varit i kontakt
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med mobiloperatörer som är verksamma i Helsingborgs kommun och ålagt
dem att inkomma med information om bl. a. deras verksamhet, datatrafik i
mobilnäten (3G/4G) i Helsingborgs kommun samt hur de anser att de
påverkas av kommunens tillhandlahållande av trådlös internetanslutning.
Efter konsekvensanalys av uttallanden beslutade Konkurrensverket att inte
fortsätta utredning av det påtalade konkurrensproblemet.
Ekonomi
Driftbudget
Kommunlicens ca 25.000kr/år.
Fri Wifi, 8 accesspunkter utomhus. ca 50.000kr/år.
Fast internetaccess ca 24.000kr/år.
Investeringsbudget
Installation av kommunlicens ca 40.000kr.
Installation av 8 accesspunkter utomhus ca 150.000kr.
Vid beslut måste ovanstående kostnader äskas eftersom de inte finns i
budgetberäkningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-01.
Konkurrensverkets beslut ärende 706-2014, daterad 2015-12-14.
Motion inkommen 2017-02-13.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 35:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har
inget att erinra mot kommunutvecklings-beredningens förslag, vilket
innebär att motionen bifalles.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
budgetgruppen för hantering i budget 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 202: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och har inget att erinra mot kommunutvecklings-beredningens förslag, vilket
innebär att motionen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen föreslog 2017-10-16, § 57: Bifall
motionen.
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Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2017-08-14, § 41:
Kommunutvecklingsberedningen ställer sig positiv till motionen och vill till
mötet i oktober 2017 ha kostnader för fritt internet samt förslag på platser
för zoner i Skurup, Rydsgård, Abbekås och Skivarp.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade 2017-06-12, § 28:
Kommunutvecklingsberedningen bordlägger frågan till mötet i augusti
eftersom motionären inte hade möjlighet att närvara.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 82: Motionen remitteras till
kommunutvecklingsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen och att kostnaden täcks inom
budgeten för it för 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall kontra avslag på motionen och
finner att kommunfullmäktige bifallit motionen.
Ordföranden ställer härefter proposition på att överlämna ärendet till
budgetgruppen för hantering i budget 2019 kontra att kostnaden täcks inom
budgeten för it för 2018, och finner att kommunfullmäktige beslutat att
överlämna ärendet till budgetgruppen för hantering i budget 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Budgetgruppen.
Mehdi Khatibi, IT-strateg.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) m fl om stärkt
demokrati i Skurup kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning
till att kommunfullmäktige beslutat om arvodesreglementet den 21 juni 2017
§ 239.
Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) som deltagit i avgörandet av ärendet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Lars Nyström (SD) m fl
med förslag att fullmäktige beslutar att samtliga
oppositionspartier får del av det arvode som idag utgår till oppositionsrådet,
och i förhållande till oppositionspartiernas respektive storlek.
Med hänvisning till att kommunfullmäktige beslutat om arvodesreglementet
den 21 juni 2017 § 239 föreslår kommunfullmäktiges presidieberedning att
motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-01-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 36:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och har
inget att erinra mot kommunfullmäktiges presidieberednings förslag, vilket
innebär att anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige beslutat om arvodesreglementet den 21 juni 2017 § 239.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 203: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och har inget att erinra mot kommunfullmäktiges presidieberednings förslag,
vilket innebär att anse motionen besvarad med hänvisning till att
kommunfullmäktige beslutat om arvodesreglementet den 21 juni 2017 §
239.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2017-10-17, § 59:
Presidieberedningen beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till
att kommunfullmäktige beslutat om arvodesreglementet den 21 juni 2017 §
239.
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 52: Ärendet hänskjuts till
den i § 38/2015 inrättade parlamentariskt sammansatta arbetsgruppen.
Kommunstyrelsens huvudförslag 2015-01-07 § 4 till
kommunfullmäktige:
Avslag till motionen med tillägg att en parlamentarisk grupp bildas som
arbetar vidare med innehållet i motionen.
Kommunstyrelsens alternativförslag 2015-01-07 § 4 till
kommunfullmäktige:
Bifall till motionen med hänvisning att motionen ska börja gälla från och
med 2018 samt att en parlamentarisk styrgrupp bildas som arbetar vidare
med motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05, § 313: att bordlägga ärendet i
avvaktan på kommunfullmäktiges beslut avseende val till
förtroendemannauppdrag för mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24, § 91: att remittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att motionen ska vara besvarad enligt
föreliggande förslag 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 24 ja, 12 nej och 4 som avstår. Omröstningen
framgår av bilaga till detta protokoll, benämnt § 73.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
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Svar på motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD)
om att kommunen ser över tillgängligheten längs
gatorna i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) föreslås att
Skurups kommun ska se över tillgängligheten/säkerheten för en säker
framgång längs våra gator i Skurups kommun.
Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen där det framgår att
tillgängligheten på gator och gång- och cykelvägar generellt är bra i Skurups
kommun. Det finns platser där tillgängligheten är mindre bra men där
försöker Kommunteknik avhjälpa lättavhjälpta hinder efterhand. Större
ombyggnader av tillgängligheten kommer att ske efterhand man bygger om
VA-nätet.
Vad gäller Ramsbovägen i Skivarp har Kommunteknik haft en dialog med
byalaget att gatan och gångbanorna skulle asfalteras under hösten 2017.
Tyvärr blir inte asfalteringen utförd förrän våren/sommaren 2018, eftersom
fjärrvärmen och fibergrävningarna inte är färdiga.
Ett annat problem för Kommunteknik är utskjutande växtlighet från privata
fastighetsägare. Detta är ett tidskrävande jobb där det läggs lappar till
fastighetsägare som inte sköter klippningen. Tyvärr hjälper inte alltid
lapparna oh då måste Kommunteknik lämna över ärendet till
myndighetsenheten som kan utdöma vite om problemen inte åtgärdas.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-07-19.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-02.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 60:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 8: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag,
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vilket innebär att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, § 129:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-09-19, § 103: Motionen remitteras
till serviceförvaltningen.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 288: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pernilla Lidfeldt (SD). Åsa Ekblad (M) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall
till motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Serviceförvaltningen.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om Skurups
kommuns klädpolicy ska vara fri från religiösa och
politiska symboler
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har inkommit med motion om att införa en
klädpolicy/neutralitetspolicy som innebär förbud mot att bära synliga
politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid.
En offentlig arbetsgivare äger rätt att införa restriktioner vad gäller kläder
smycken m.m. om det föreligger objektivt skäl för detta. Ett objektivt skäl
kan vara att detta plagg eller symbol innebär en smittorisk eller att det
försvårar eller hindrar yrkesutövandet. Två exempel som förtydligar detta
är:
Som medarbetare äger du ej rätt att använda valfri klädsel inom hälso- och
sjukvård då detta innebär en smittorisk.
Inom skolan har skolverket slagit fast att burka kan förbjudas i specifika fall
då det exempelvis försvåra samspelet mellan lärare och elev eller medföra
särskilda risker vid laborationer.
I motionen föreligger ej något objektivt skäl till införande av restriktioner
varför det svårligen är något som i juridisk mening är lämpligt att införa.
Om en sådan neutralitetspolicy införs utan objektiva skäl kan arbetsgivaren
göra sig skyldig till diskriminering och/eller indirekt diskriminering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-09.
Motion daterad 2017-03-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, §71:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
följande:
Huvudförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
avslås.
Alternativförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
motionen bifalles.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 20:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-04-24, § 140: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Maria Nyman Stjärnskog (S) och Maria Ivansson (MP) yrkar avslag på
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att motionen avslås kontra
att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat att den
avslås, men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som anser att
motionen ska avslås röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att motionen är bifallen.
Omröstningen ger till resultat 28 ja, 9 nej och 3 som avstår. Omröstningen
framgår av bilaga till detta protokoll, benämnt § 75.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla
Lidfeldt (SD) om att kommunen kontaktar Region
Skåne för att se över busshållplatserna för ett säkrare
resande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att kommunen kontaktar Region Skåne för att se över
dessa hållplatser för ett säkrare resande.
Av tjänsteskrivelsen framgår att det finns redan idag en dialog om hur vi
lyfter kollektivtrafiken generellt med Skånetrafiken och Region Skåne.
Säkerhet och komfort på busshållplatser är av stor vikt för att man ska välja
att åka kollektivt.
Om man skulle göra en grundlig översyn av alla busshållsplatser i
kommunen så kan det vara ett steg i att ta ett större grepp kring hållbart
resande. Det ligger i vårt uppdrag att lyfta frågan både lokalt och regionalt
för att knyta ihop cykel, tåg och busstrafik så det rimmar med resenärers
behov och önskningar för att göra det kollektiva och hållbara resandet så
attraktivt som möjligt och göra detta i samverkan med Regionen,
Skånetrafiken och även Trafikverket.
Det finns idag forum för detta och de tjänstemän som är i kontakt med
Regionen och Skånetrafiken är medvetna om att situationen alltid kan bli
bättre gällande komfort och säkerhet vid stationer/hållplatser.
Att få de dagliga resenärernas inspel vilka busshållplatser som är i behov av
upprustning är en annan väg att gå. Sedan kan man ut gå från detta material
och hålla en dialog med Skånetrafiken om förbättrings åtgärder, och lika så
titta på olika finanseringsmöjligheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-25.
Motion daterad 2017-07-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-18, § 11:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 184: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 289: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar bifall till motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Serviceförvaltningen.
Linnea Roddar, projektledare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftchef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) m fl om
folkomröstning om tiggeriförbud i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
bilaga till denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) m fl föreslår i motion följande:
”Att Skurups kommun inhämtar invånarna i Skurups kommuns syn på ett
tiggeriförbud i kommunen.
Att denna åsiktsinhämtning genomförs genom en folkomröstning där de
boende i Skurups kommun får rösta om de önskar ett tiggeriförbud eller ej.”
Frågan om tiggeriförbud har under 2017 behandlats av kommunfullmäktige
vid två tillfällen vid svar på motioner. Vid bägge tillfällena har
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionerna (Kf §§ 384, 385/2017).
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anför i skrivelse 2017-08-04
sammanfattningsvis att utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter
förbjuda tiggeri är begränsat, men att en sådan möjlighet troligen finns.
Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt
trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal
personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik. Ett krav är
dock att förbudet är erforderligt för att upprätthålla den allmänna ordningen.
Detsamma gäller för en föreskrift i lokala ordningsföreskrifter om krav på
tillstånd för tiggeri. De grundläggande kraven för att överhuvudtaget kunna
införa någon form av tiggeriförbud genom en lokal ordningsföreskrift är
således dels att detta begränsas till speciella ställen och dels att tiggeriet
upplevs som ordningsstörande på dessa platser.
För närvarande har några kommuner infört bestämmelser om tiggeriförbud i
sina lokala ordningsföreskrifter, bland andra Vellinge kommun, och i
samtliga fall har länsstyrelsen i respektive kommun beslutat att upphäva
föreskrifterna. Vellinge kommun har överklagat länsstyrelsens beslut. I
nuläget får det därför anses som att rättsläget är osäkert, huruvida det är
möjligt att i lokala ordningsföreskrifter införa tiggeriförbud samt hur dess
föreskrifter i så fall ska utformas.
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Det oklara rättsläget samt att kommunfullmäktige nyligen tagit ställning i
frågan gör att det inte kan anses lämpligt att anordna en kommunal
folkomröstning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-12-27.
Motion, Lars Nyström (SD) m fl daterad 2017-11-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 78:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
följande:
Huvudförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.
Alternativförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 27:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 463: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Johan Bolinder (M), Sven-Åke Strandberg (KV) och Jörgen Sjöslätt (C)
yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att motionen avslås kontra
att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat att den
avslås, men votering begärs då.
Omröstning
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som anser att
motionen ska avslås röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att motionen är bifallen.
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Omröstningen ger till resultat 28 ja 9 nej och 3 som avstår. Omröstningen
framgår av bilaga till detta protokoll, benämnt § 77.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på medborgarförslag om ”Var rädd om min
kompis!”-låda på skolorna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag föreslås att Skurups kommun inför ett system med
brevlådor på skolorna där eleverna anonymt kan framföra problem som
deras kamrater hade drabbats av.
Brevlådor för elever att göra anmälan anonymt om kompisar/elev själv far
illa har prövats på vissa skolor med varierat resultat.
Trygghetsteamen/Antimobbingteamen på skolorna, som var ansvariga för
detta, upplevde det svårt att agera i ärenden då anmälningar gjordes
anonymt. Därför har man frångått systemet och arbetar istället utifrån en
relationell pedagogik.
Relationell pedagogik bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och
fostran integreras. Relationsbegreppet är centralt. Förtroendefulla,
omsorgsfulla och kreativa relationer ses som grundläggande för barns och
ungas lärande och utveckling. Detta leder till att eleverna vänder sig direkt
till elevhälsan på skolan. Elevhälsan, som består av skolsköterska, kurator
och skolpsykolog, ska jobba förebyggande och hälsofrämjande och fånga
upp tidiga tecken på psykisk ohälsa och bristande livsstil som i sin tur kan
leda till psykisk ohälsa. I detta arbete ska alla som jobbar på skolan vara mer
eller mindre delaktiga då skolprestation och psykisk hälsa hänger ihop.
Forskning visar på att om man går ut skolan med godkända betyg leder det
till minskad ohälsa, minskad kriminalitet och minskad risk för utanförskap
senare i livet.
I samband med den årliga revideringen av planen mot diskriminering och
kränkande behandling kommer skolledarna att se över ytterligare
informations- och anmälningsvägar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-07.
Medborgarförslag daterat 2017-01-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 25:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag, vilket
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innebär att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 175: 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 avslås.
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2017-09-18, § 42: Motionen
avslås.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-08-21, § 33:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som beskriver hur
man arbetar med detta.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 219: Medborgarförslaget
får ställas och remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 189: Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV), Jörgen Lidfeldt (SD) och Eva Hallmer Lindahl
yrkar bifall till motionen.
Maria Ivansson (MP) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att motionen ska avslås
kontra att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat
att den avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Agneta Fränngård, utredningssekreterare.
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om att ordna judoträning för
seniorer för att undvika fallskador
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget yrkas att Skurup kommun anordnar tillgång till
intresserade seniorer att lära sig grundläggande judo träning för att reducera
antalet fallskador.
Det finns ingen myndighet som har ett helhetsansvar för frågor gällande
fallolyckor. Det finns inte heller någon lagstiftning eller nationella riktlinjer
som tydligt klargör hur fallolyckor ska förebyggas och av vem.
Det finns många faktorer som bidrar till en ökad fallrisk. Några av de mest
avgörande är nedsatt gång- och balansförmåga. De flesta fall inträffar också
under gång. Det finns god evidens för att fysisk träning och flera samtidiga
åtgärder minskar fallrisken och därmed fallskador. Fysioterapeuter, med sin
specialkunskap, har därför en viktig kompetens i det fallförebyggande
arbetet. Bostadsanpassningsbidrag är en del i det kommunala
fallförebyggande arbete och syftar till att göra det möjligt för äldre att bo
kvar längre i det egna hemmet, genom t ex justering av trösklar och
montering av stödhandtag och tillsyn.
Statistik från Socialstyrelsen synliggör att fallolyckor, i synnerhet bland
äldre, har blivit ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsen föreslår därför ett mer
strukturerat arbetssätt för att förebygga fallolyckor.
Socialstyrelsen lyfter i sin kampanj ”Balansera mera” fram sju områden som
minskar risken för fall och därtill fallskador.
Motinera regelbundet – Ger balans och starkare skelett.
Äta rätt mat – Bra för muskler och skelett.
Dricka tillräckligt.
Genomgång av mediciner.
Undersöka syn och hörsel – kan påverka balansen.
Sköta om fötterna – Om man har ont i fötterna kan det påverka balansen.
Minska risker i hemmet – Ta bort sladdar och mattor
Genom Vårdcentralen i Skurup kan seniorer efter bedömning från
legitimerad personal ges nödvändig förebyggande träning efter behov. Här
gäller ”Tröskelprincipen” dvs Region Skåne erbjuder träning till de personer
som kan ta sig till vårdcentralen. Kommunen, Hemsjukvården, erbjuder
efter bedömning från legitimerad personal frivillig balansträning i hemmet
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till de personer som har behov och som inte klarar ta sig till vårdcentralen
själva.
I Skurups kommun erbjuder man i samband med förskrivning av hjälpmedel
som t ex rollator även balansträningsprogram. Detta i syfte att
komplementera de färdigheter man förlorar med hjälpmedel.
Vidare erbjuder Skurups kommun förebyggande hembesök till den som
är 80 år eller äldre och inte har insatser från hemtjänsten eller
hemsjukvården. Tanken är att genom uppsökande verksamhet förebygga
ohälsa och fallskador. Det skickas ut brev där den enskilde erbjuds
hembesök. Det är frivilligt att medverka och kostar ingenting. Vid
hembesöket inventeras riskerna i hemmet samt att förslag ges kring hur
miljön kan bli säkrare. Samtidigt ges förslag och information kring kost och
fysisk aktivitet.
Fixar-Hanna är en avgiftsfri servicetjänst som Skurups kommun erbjuder
pensionär eller den som har en funktionsnedsättning. Fixar-Hanna hjälper bl
a till med att sätta upp gardiner samt enklare ommöblering, hämta saker ur
källare eller vindsförråd, byte av lampor och batterier, uppsättning av
brandvarnare, fästa lösa sladdar, halksäkra mattor och Grusa och salta
trappor.
Skurups kommun i samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten
erbjuder personer över 65 år Senior Sport School. Syftet är att under 12
veckor främja ett gott och hälsosamt åldrande. Genom detta ges personer
möjlighet att pröva olika aktiviteter, föreläsningar i skadeförebyggande
träning, styrketräning, laga god och nyttig mat.
Senior Sport School startar i januari 2018 upp med judo på programmet.
Möjlighet ges för upp till 25 seniorer att testa på judo två gånger med hjälp
av Wemmenhögs Budoklubb. Om intresse finns så har föreningen möjlighet
att starta upp judo för denna målgrupp.
Individ- och omsorgsberedningen anser det ej som lämpligt att gynna en
enskild förening. Det står alla föreningar fritt att arrangera lämpliga
aktiviteter för målgruppen äldre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28.
Medborgarförslag daterat 2017-09-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 20:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket
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innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 174: 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 2017-11-06, § 70:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25, § 322: Medborgarförslaget
remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Birgitta Hansson, hemsjukvårdschef.
Mette Klarén, fysioterapeut.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Abbekås,
Skivarp, Rydsgård och Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat
med anledning av att kommunfullmäktige tidigare beslutat om byggnation
av två stycken hundrastplatser 2017 och två stycken 2018.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag förslås att kommunen anlägger hundrastgårdar i
Abbekås, Skivarp, Rydsgård och Skurup.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 269, att bifalla ett
medborgarförslag som innebär att förvaltningen ska uppföra två stycken
hundrastplatser 2017 och två stycken 2018. Se ärende KS 2016.770.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2017-01-31.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 6:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och att inte ha något
att erinra mot samhällsbyggandsberedningens förslag, vilket innebär att
medborgarförslaget anses vara besvarat med anledning av att
kommunfullmäktige tidigare beslutat om byggnation av två stycken
hundrastplatser 2017 och två stycken 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 169: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut att ärendet är allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot samhällsbyggandsberedningens förslag,
vilket innebär att medborgarförslaget anses vara besvarat med anledning av
att samhällsbyggnadsberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att
bifalla andra medborgarförslag om hundrastplatser med byggnation av två
stycken hundrastplatser 2017 och två stycken 2018.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslog 2017-03-21, § 39:
Medborgarförslaget anses vara besvarat med anledning av att
samhällsbyggnadsberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att bifalla
andra medborgarförslag om hundrastplatser med byggnation av två stycken
hundrastplatser 2017 och två stycken 2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 86: Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen
Håkan Svensson, driftchef.
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Svar på medborgarförslag om att utvidga särskolan till
att även innefatta träningsskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag daterat 2017-01-14 med följande förslag:
Att Skurups kommun ser över möjligheten att utvidga särskolan till att även
innefatta träningsskola, för att på så sätt få ett helhetsperspektiv när det
gäller barn med särskilda behov.
En utredning har gjorts på förvaltningen som svar på aktuellt
medborgarförslag samt ytterligare medborgarförslag som gäller att behålla
grundsärskolan i egen regi (KS 2017.167). Det senare medborgarförslaget
kommer att behandlas i Skol- och utbildningsutskottet 2017-04-18.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterat 2017-04-04.
PM, daterat 2017-04-03.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 28:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och att inte ha något
att erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 196: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut att ärendet är allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens
förslag, vilket innebär att medborgarförslaget avslås.
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2017-08-21, § 29:
Medborgarförslaget avslås.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-04-18, § 19: Ärendet
bereds vidare genom att arbetsmaterialet kompletteras.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-03-20, § 35: Uppdra åt
förvaltningen att utreda frågan och lämna förslag till ett svar.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, § 35: Medborgarförslaget
remitteras till Skol- och utbildningsförvaltningen.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om att behålla särskolan i
egen regi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Niklas Sjöberg (-) vill ha fört till protokollet att han kommer att arbeta för
att få särskolan i egen regi.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag med följande förslag:
1. att Skurups kommun behåller särskolan i egen regi.
2. att man samordnar resurser så att fler får tillgång till personer med
anpassad NPF utbildning, även från kommunens övriga skolor.
En utredning har gjorts på förvaltningen som svar på aktuellt
medborgarförslag samt ytterligare medborgarförslag som gäller att utvidga
grundsärskolan till att även innefatta träningsskola (KS 2017. 38).
Det senare medborgarförslaget kommer att behandlas i Skol- och
utbildningsberedningen 2017-04-18.
Beslutsunderlag
PM beträffande grundsärskolans placering.
Tjänsteskrivelse daterat 2017-04-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 29:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att
föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 197: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att medborgarförslaget avslås.
Skol- och utbildningsutskott föreslog 2017-06-19, § 37:
Medborgarförslaget avslås.
Skol- och utbildningsutskott beslutade 2017-05-22, § 28: Informationen
läggs till handlingarna.
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Skol- och utbildningsutskott beslutade 2017-04-18, § 22: Ärendet bereds
vidare. Arbetsmaterialet kompletteras och lyfts på skol- och
utbildningsutskottets nästa möte den 22 maj 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 85: Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Aleksandr Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om laddningsstolpar
antingen i Svaneholm eller i Stadsparken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Skurups kommun sätter upp
laddningsstolpar antingen i Svaneholm eller i Stadsparken.
I en tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen framgår att det finns två
företag som kan leverera en laddningsstation som kan stå utomhus. Det
ena kan leverera en solcellsbänk med Wi-Fi och som har fyra USB uttag och
två trådlösa laddningsplattor. Det andra företaget har två olika
laddningsstationer för mobiltelefoner som även kan utrustas så man kan
utnyttja Wi-Fi. Dessa laddningsstationer är byggda av anti vandalism steel,
anti vandalism skärmskydd.
Laddningsstationerna kan även utrustas med kameraövervakning men då
krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Laddningsstationerna är utrustade med
USB-uttag + sladdar, men är inte utrustade med trådlös laddning ännu. En
av laddningsstationerna har 6 boxar med skärm där man i varje box kan
ladda 3 mobiler, den andra har 6 boxar och ingen skärm där man kan ladda
två mobiler samtidigt. Dessa laddningsstationer behöver kopplas till en
elanslutning, men under sommaren går det att ansluta solceller för att
strömförsörja laddningsstationerna.
Inom projektet ”häng” finns inga tankar på laddstolpar i nuläget. Om
kommunen väljer att satsa på laddningsstationer för mobiltelefoner så
föreslår förvaltningen att dessa placeras där det är mycket folk i rörelse,
både äldre och yngre, kommuninvånare och turister.
Ekonomi
En solcellsbänk med Wi-Fi kostar 52 900 kronro exklusive moms. Vid
beställning av fem stycken solcellsbänkar så sjunker styckepriset till 46 900
kronor exklusive moms.
KR Laddningsstation med 6 boxar och skärm kostar 64 590 kronor
exklusive moms, KR Laddningsstation utan skärm kostar 24 590: exklusive moms.
Kostnaderna för ett SIM-kort tillkommer.
Skurups kommun kan inte utan vidare sätta upp laddningsstolpar i
Svaneholm eftersom kommunen inte äger marken.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2017-03-16.
Tjänsteskrivelse, daterat 2017-09-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 59:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 7: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag,
vilket innebär att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, §
124: Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-10-17, § 112: Medborgarförslaget
återremitteras till driftchefen för att besvara frågan om det finns tankar på att
skapa mötesplatser med laddstolpar inom projektet ”häng”.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-08-22, § 90: Medborgarförslaget
remitteras till serviceförvaltningen för en kostnadsberäkning.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 222: Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget får ställas och att remittera det till
samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 182: Kommunfullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, damhällsbyggnadschef.
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Svar på medborgarförslag om att ingen av kommunen
anställd personal ska bära religiösa, politiska eller
filosofiska tecken på sig när de är i tjänst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till att det strider mot Diskrimineringslag (2008:567).
Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) som deltagit i avgörandet av ärendet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med medborgarförslag om att ingen av
kommunen anställd personal ska bära religiösa, politiska eller filosofiska
tecken på sig när de är i tjänst.
En offentlig arbetsgivare äger rätt att införa restriktioner vad gäller kläder
smycken m.m. om det föreligger objektivt skäl för detta. Ett objektivt skäl
kan vara att detta plagg eller symbol innebär en smittorisk eller att det
försvårar eller hindrar yrkesutövandet. Två exempel som förtydligar detta
är:
Som medarbetare äger du ej rätt att använda valfri klädsel inom hälso- och
sjukvård då detta innebär en smittorisk.
Inom skolan har skolverket slagit fast att burka kan förbjudas i specifika fall
då det exempelvis försvåra samspelet mellan lärare och elev eller medföra
särskilda risker vid laborationer.
I medborgarförslaget föreligger ej något objektivt skäl till införande av
restriktioner varför det svårligen är något som i juridisk mening är lämpligt
att införa. Om en sådan neutralitetspolicy införs utan objektiva skäl kan
arbetsgivaren göra sig skyldig till diskriminering och/eller indirekt
diskriminering.
Medborgarförslaget i fråga tar sin utgångspunkt i två rättsfall som prövats i
EU-domstolen och som båda behandlar en arbetsgivaren möjlighet att
förbjuda personal från att använda huvudduk. Mål C-157/15 samt Mål C188/15. I ett av dessa fall dömde domstolen till arbetsgivarens fördel. I det
fall fanns en neutralitetspolicy på plats samt ordningsregel.
Vid en första anblick kan det uppfattas som att en arbetsgivare har en laglig
rätt att införa en neutralitetspolicy och ordningsregel som vid de fall
medarbetaren ej följer desamma kan skiljas från sin tjänst.
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Så är dock ej fallet.
För att en sådan policy och regelverk skall kunna införas måste följande
beaktas:
Är bestämmelsen objektivt motiverad av ett berättigat mål?
Är medlen lämpliga för att uppnå detta mål?
Är medlen nödvändiga för att uppnå detta mål?
I ovannämnda mål berördes företag vars affärside var att sälja en tjänst. I det
fall EU-domstolen dömde till arbetsgivarens fördel sålde denne
receptionstjänst till företag. Kunder ville ej köpa in arbetskraft som bar
religiösa symboler, i detta fall en huvudduk. Detta utgjorde, bland annat
med avstamp i den av EU-stadgan erkända näringsfriheten, att kravet på ett
objektivt motiverat och berättigat mål var uppfyllt.
Det går således ej att enbart med hänvisning till ovannämnda mål införa
neutralitetspolicy och regelverk utan att riskera utsätta medarbetare och eller
arbetssökande för direkt eller indirekt diskriminering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04.
Medborgarförslag, daterad 2017-03-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 70:
Kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår följande:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
avslås med hänvisning till att det strider mot Diskrimineringslag (2008:567).
Alternativförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 19:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget
avslås med hänvisning till att det strider mot Diskrimineringslag (2008:567).
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget
bifalles.
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Kommunfullmäktige 2017-04-24, § 143: Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget får ställas och att remittera det till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på bifall till att motionen avslås kontra
att den ska vara bifallen, och finner att kommunfullmäktige beslutat att den
avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på medborgarförslag från Hallenborgskolan om
att förbättra belysningen vid ankdammen och
vattenverket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses bifallet samt att
en utbyggnad av befintlig belysningsanläggning med 20 nya
belysningspunkter läggs in i budgeten för att utföras samtidigt som man gör
iordning området vid stationen och lantmännen.
Sammanfattning av ärendet
I ett förslag från Hallenborgsskolan föreslås att belysningen vid ankdammen
och vattenverket i Rydsgård förbättras.
Förvaltningen medger att belysningen inte är tillfredsställande vid
Vattenverket och ankdammen i Rydsgård. Det finns idag bara en
belysningspunkt vid ankdammen och den är placerad vid pumphuset. Vi har
årligen avsatta investeringspengar till gatubelysningen, men dessa går till att
bland annat byta ut gamla kvicksilverarmaturer till nya miljövänligare
högtrycksnatriumarmaturer. Det byts även ut gamla belysningsstolpar
årligen för att säkerställa säkerheten på befintlig belysningsanläggning samt
att vi byter ut gamla befintliga gatubelysningsskåp till nya moderna. Innan
vi utökar med fler belysningspunkter i Skurups kommun tycker vi att det är
viktigare att se till så att befintlig belysningsanläggning uppfyller de krav
som ställs så att vi kan upprätthålla en god standard på den befintlig
belysningsanläggning.
En utbyggnad av en ny belysningsanläggning från befintlig
belysningsanläggning förbi vattenverket och ankdammen upp till
konstgräsplanen skulle innebära cirka 20 nya belysningspunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-12.
Motion daterad 2016-04-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 7:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket
innebär att motionen anses besvarad samt att en utbyggnad av befintlig
belysningsanläggning med 20 nya belysningspunkter läggs in i budgeten för
att utföras samtidigt som man gör iordning området vid stationen och
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lantmännen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 170: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag,
vilket innebär att motionen anses besvarad samt att en utbyggnad av
befintlig belysningsanläggning med 20 nya belysningspunkter läggs in
i budgeten för att utföras samtidigt som man gör iordning området vid
stationen och lantmännen.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslog 2016-10-18, § 97: Motionen
anses besvarad samt att en utbyggnad av befintlig belysningsanläggning
med 20 nya belysningspunkter läggs in i budgeten för att utföras samtidigt
som man gör iordning området vid stationen och lantmännen.
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2016-08-22, § 72: Motionen
remitteras till driftchefen.
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2016-05-30, § 21:
Moitonen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Johan Bolinder (M), Sven-Åke Strandberg (KV), Kent
Olsson (-) och Magnus Alm (S) yrkar att medborgarförslaget ska vara
bifallet.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på att medborgarförslaget är besvarat
kontra att det ska vara bifallet, och finner att kommunfullmäktige beslutat
att det ska vara bifallet.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Ekonomienheten.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
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Svar på medborgarförslag från Alléskolan angående
fler klassrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då en långsiktig
lösning kommer att beaktas i pågående utredning om placering av ytterligare
en ny grundskola i tätorten.
Reservation
Anders Kristiansen (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag har inkommit från Skolrådet Alléskolan via Barn- och
ungdomsfullmäktige, om att det görs en tillbyggnad eller sätts upp moduler
för att alla elever ska få en bra studiemiljö.
Skol- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en beräkning
på vad skolpaviljonger på Alléskolan skulle betinga för kostnad, vilket
framgår av promemorian.
Byggnation har påbörjats av en ny skola och en utredning har påbörjats om
byggnation av ytterligare en skolenhet i Skurups tätort. Ett helhetsgrepp
måste tas i samband med en långsiktig hållbar organisation för utbildningen
i Skurup där Alléskolan inkluderas.
Den trångboddhet som finns på Alléskolan innebär att grupprum tas i bruk
till undervisning. Teknik och estetiska ämnen har eleverna haft i gamla
vandrarhemmet som nu stängts i avvaktan på utredning kring en ,troligtvis,
bärande vägg som rivits.
Alléskolan är en attraktiv skola då det är den enda F-åk 9 skolan i Skurup.
Skolan håller, trots trångboddheten, hög kvalitet med goda kunskapsresultat.
Beslutsunderlag
PM daterat 2017-10-02.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07.
Förslag daterat 2017-04-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 26:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och att inte
ha något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag, vilket
innebär att förslaget avslås då en långsiktig lösning kommer att beaktas i
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pågående utredning om placering av ytterligare en ny grundskola i tätorten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 176: 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 förslaget avslås då en långsiktig lösning kommer
att beaktas i pågående utredning om placering av ytterligare en ny
grundskola i tätorten.
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2017-10-23, § 51: Förslaget
avslås då en långsiktig lösning kommer att beaktas i pågående utredning om
placering av ytterligare en ny grundskola i tätorten.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-08-21, § 35:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsen
ska även belysa ett ekonomiskt perspektiv med en uppskattad kostnad för
ytterligare två klassrumsmoduler.
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2017-05-29, §4: Förslaget
remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (-) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition på att medborgarförslaget avslås enligt
förslaget kontra att det bifalls, och finner att kommunfullmäktige beslutat att
det avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef.
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Svar på interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
ordföranden i Skurupshem AB kring VD:s
styrelseuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Niklas Sjöberg (-) till ordföranden i Skurupshem AB
kring VD:s styrelseuppdrag.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-11.
Svar på interpellationen från ordförande i Skuruphem AB.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 31:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
__________
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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 interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 32:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
__________
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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 interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 33:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande de
dåliga skolresultaten hösten 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) lämnar protokollsanteckning i enlighet med bilaga till
denna paragraf.
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.
Svar på interpellation, daterat 2018-02-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 41:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Niklas Sjöberg (-) till
kommunstyrelsens ordförande kring unga vuxnas
möjligheter på den lokala bostadsmarknaden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande kring unga vuxnas
möjligheter på den lokala bostadsmarknaden
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-19.
Svar på interpellationen, daterat 2018-01-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 42:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och bordlägga
ärendet till nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder.
Svar på interpellationen föreligger inte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-02-26.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 45:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om antal
ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om antal ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017.
Svar på interpellationen föreligger inte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-02-26.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 46:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Åsa Ekblad (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att motverka
antidemokratiska organisationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägga den
och svaret till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Åsa Ekblad (M) till kommunstyrelsens ordförande om att
motverka antidemokratiska organisationer.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-01-29.
Svar på interpellation, daterat 2018-02-25.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 54:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
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Svar på 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 bordlägga ärendet då Sten Hamberg (M)
inte är närvarande vid dagens 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
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 55:
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
__________
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Svar på fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande hur många av de motioner och
medborgarförslag som behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29 är yngre än ett år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet då Sten Hamberg (M)
inte är närvarande vid dagens 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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 56:
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
__________
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KS 2018.1

KF § 97

Dnr KS 2018.193

Svar på 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 beslutar att frågan är besvarad och lägga
den till handlingarna.
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.
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan och informerar att
arrendatorn i skriftligt beslut i kommunstyrelsen 2017-06-07 meddelats att
den aktuella marken inte är till salu. Beslutet har dock kommit att expedieras
först 2018-02-05.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 57:
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

83 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 98

Dnr KS 2018.125

Motion från Lars Nyström (SD) om inte ge stöd till
föreningar som grundar sig på etnicitet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Nyström (SD) föreslås att Skurups kommun inte
ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på etnicitet, med
undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-22.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 51: Kommunfullmäktige beslutar att
anmäla motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att remittera motionen till
kommunstyrelsen, och beslutar kommunfullmäktige i enlighet härmed.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll

84 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 99

Dnr KS 2018.151

Motion från Lars Nyström (SD) om att upprätta en
policy gällande luftledningar i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Nyström (SD) föreslås att Skurups kommun upprätta
en policy gällande nyanläggande av luftledningar i kommunen samt att det
av policyn framgår att kommunen ställer sig negativ till nyanläggande av
luftledningar i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 52: Kommunfullmäktige beslutar att
anmäla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll

85 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 100

Dnr KS 2018.181

Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att kommunfullmäktige i Skurup behöver en talarstol
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Eva Hallmer Lindahl (L) föreslås att det på nytt införs
talarstol vid vilken ledamöterna får framföra sina anförande med syfte att
man på så sätt förkortar och effektiviserar sammanträdena i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 53: Kommunfullmäktige beslutar att
anmäla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Kanslienheten.

Justerandes signatur

Protokoll

86 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 101

Dnr KS 2018.234

Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande uthyrning av villor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
om uthyrning av villor.
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2018-02-15.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm, kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

87 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 102

Dnr KS 2018.238

Interpellation från Anders Bengtsson (L) och Eva
Hallmer Lindahl (L) till Skurupshem AB:s ordförande
om interna processer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Bengtsson (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) till
Skurupshem AB:s ordförande om interna processer.
Beslutsunderlag
Interpellation daterad 2018-02-18.
__________
Beslutet skickas till:
Roland Hansson, Skurupshem AB:s ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

88 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 103

Dnr KS 2018.283

Anmälan av motion från Lars Nyström (SD) om
behandling av drogberoende i egen verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström om behandling av drogberoende i egen
verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-02-26.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

89 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 104

Dnr KS 2018.284

Anmälan av medborgarförslag om införande av
subventionerade tilläggskort på kollektivtrafiken för
gymnasieungdomar i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att införa subventionerade tilläggskort på
kollektivtrafiken för gymnasieungdomar i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2018-02-24.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

90 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 105

Dnr KS 2018.285

Interpellation från Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande om sk Fake-News avseende
uppgift om grundskoleelever i kommunen som
studerar hos annan huvudman
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande om
sk Fake-News avseende uppgift om grundskoleelever i kommunen som
studerar hos annan huvudman.
Beslutsunderlag
Interpellation daterad 2018-02-25.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm, kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

91 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 106

Dnr KS 2014.740

Avsägelse från Linda Proos Melby (M) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla ärendet och hos länsstyrelsen
begära att sammanräkning sker för utseende av ny ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Beslut från Länsstyrelsen 2018-02-09 om att utse ny ersättare för
moderaterana Linda Proos Melby (M) istället för Jeanette Nielsen (M).
Linda Proos Melby har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beslut från Länsstyrelsen daterat 2018-02-09.
Avsägelse daterad 2018-02-26.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Linda Proos Melby.
Länsstyrelsen i Skåne län.

Justerandes signatur

Protokoll

92 (92)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-02-26

KS 2018.1

KF § 107

Dnr KS 2014.740

Avsägelse från Anders Hansson (V) av samtliga
uppdrag samt ersättningsval
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla ärendet och hos länsstyrelsen
begära att sammanräkning sker för utseende av ny ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt bevilja Anders Hansson (V)
avsägelse från sina uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i myndighetsnämnden för
individ och omsorg efter Anders Hansson (V) utse Linn Bergheim (V).
Sammanfattning av ärendet
Anders Hansson (V) har i skrivelse 2018-02-19 avsagt sig uppdragen som:
* ledamot i kommunfullmäktige
* ersättare i kommunstyrelsen,
* ersättare i personalutskottet
* ersättare i myndighetsnämnden för individ och omsorg
* ersättare i stiftelsen Rydsgårdshus.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2018-02-19.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Hansson (V).
Linn Bergheim (V).
Kanslienheten.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Stiftelsen Rydsgårdshus.
Länsstyrelsen i Skåne län.

Justerandes signatur

