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Beslutande
Lena Axelsson (S)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Maritha Johansson (S), §§ 108-128
Sylve Qvillberg (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Camilla Westerdahl (S)
Eva Roslund (S)
Björn Ljungdahl (-)
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
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Ann-Helen Nilsson (C), ej § 113
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Sten Hamberg (M)
Björn Hortevall (M)
Kristina Andersson (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Albin Karlsson (S), §§ 108-129
Sixten Wickman (KV)
Inger Ekelund (L)
Lisbeth Gjöl Johannessen (M)

__________

Justerandes signatur

Marie Louise Fridolf (M)
Niklas Sjöberg (-)
Anders Kristiansen (-)
Kent Olsson (-)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
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Pernilla Lidfeldt (SD)
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Margareta Anderberg (S)
Albin Karlsson (S), tjg §§ 130-155
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Birthe Thomsen (S)
Lisen Hendeberg (V)
Richard Bergendahl (MP)
Anders Bengtsson (L), tjg §§ 128-155
Ingemar Johansson (C), tjg § 113
Lis-Lott Hortevall (M)
Monica Larsson (SD)

Marie-Louise Frödin (KV)
Anders Bengtsson (L), §§ 108-127
Ingemar Johansson (C), §§ 108-112, 114155
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Roslund (S) och Arne
Nilsson (SD) till justerare samt Lis-Lott Hortevall (M) till ersättare.
Justeringen äger rum den 3 april 2018, kl 13.00, på kommunhuset.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden Lena Axelsson (S) görs följande justeringar i
föredragningslistan:
- Revisorernas granskning av arbetsmiljön för chefer på ledande
befattningar, läggs till i ärende 6.
- Anmälan interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens
ordförande om trygg och säker skola, behandlas under ärende 48.
- Ärende 50 utgår då val av ersättare i personalutskottet beslutas av
kommunstyrelsen.

__________
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Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information från kommunstyrelsen
- Byggandet av Nya Skolan fortgår enligt tidplan och budget.
- Genom kommundirektören utvecklas samverkan med Malmö/Lundregionen inom bland annat näringsliv, arbetsmarknad och
samhällsutvecklingsfrågor.
- På nästa sammanträde med kommunstyrelsen sker dialog med Sydvatten
AB.
Information från kommunutvecklingsberedningen
Beredningens sista möte ställdes in. Fortsatt arbete sker med Visionen och
digitala informationstavlor.
Information från kultur- och fritidsberedningen
- Problem att hitta lämplig förvaring av kommunens konstverk.
- Katalogisering av kommunens konstverk pågår.
- Mikael Segerström har nominerats till Regionens kulturpris.
Information från samhällsbyggnadsberedningen
- Medborgarförslag om batterisoptunna är
färdigbehandlat och föreslås bifall.
- Medborgarförslag om att inskränka nyttjandet av cykelväg mellan Rutgeroch Mackleanskolan anses vara färdigbehandlat och föreslås avslag.
- Motion om att permanent utöka antalet parkeringsplatser vid Rydsgårds
station
anses färdigbehandlad och föreslås bli besvarad.
Information från individ- och familjeomsorgsberedningen
Motion angående fri vaccinering för anställda föreslås bifallas.
__________
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Revisionen informerar om genomförda och pågående
granskningar
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Bertil Nordström informerar om följande
genomförda och pågående granskningar:
- Privata utförare
- Arbetsmiljön för chefer i ledande befattningar
- IT-säkerhet (erhållit svar från kommunstyrelsen)
- Ärendeberedning och protokoll
- Intern kontroll - avtalsuppföljning
- Äldreomsorg och särskilda boenden

Beslutsunderlag
Missiv - Granskning avseende privata utförare, 2018-02-28.
Revisionsrapport avseende granskning av privata utförare, 2018-02-28.
__________
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Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut
2018.
Beslutsunderlag
Rapport kvartal 1 ej verkställda beslut 2018-03-15
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut kvartal 1. 2018.
__________
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Bidrag till Wemmenhögs Härads Fornminnes- och
Hembygdsförening
Kommunfullmäktiges beslut
1. Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening beviljas 250
000 kr i verksamhetsbidrag för år 2018 med villkoret att museet är öppet
under perioden juni-augusti 2018. Bidraget är avsett för museiverksamheten.
Efter säsongen ska föreningen skriftligen återrapportera verksamheten till
kommunstyrelsen.
2. Finansiering av verksamhetsbidraget ska ske genom att sänka årets
resultat med motsvarande belopp.
3. En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta långsiktig och
ekonomiskt hållbar strategi för att utveckla verksamheterna på Svaneholms
slott. Kommunstyrelsens ordförande utses till sammankallande i
arbetsgruppen.
4. Arbetsgruppen enligt punkt 3 ska leverera förslag till strategi till
kommunstyrelsen senast 2018-10-01.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet och inkommer
med protokollsanteckning.
Ledamöterna från Moderaterna deltar inte i beslutet och inkommer med
protokollsanteckning.
Jäv
Ann-Helen Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
detta ärende. Ingemar Johansson (C) tjänstgör som ledamot under detta
ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktige presidium inledde
förnyad dialog med Wemmenhögs Härads Fornminnes- och
Hembygdsförening samt Svaneholms slotts andelsförening i januari 2018.
I dialogen har det framkommit att museet sannolikt inte kommer att vara
öppet under perioden juni-augusti 2018 i den situation att Wemmenhögs
Härads Fornminnes- och Hembygdsförening inte beviljas ekonomiskt stöd.
Med anledning härav är det angeläget att tillvarata museets betydelse för
Svaneholms slotts totala utveckling samt värna om föreningens fortlevnad.
Genom detta förfarande säkerställs ansvarstagande omhändertagande av de
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fornhistoriska föremål som förvaltas och som utgör en viktig del av
kommunens historia.
Ordförande förtydligar att någon ansökan från föreningen inte har inkommit
i tid för att behandlas på detta möte samt att eventuell ansökan kommer
hanteras på sedvanligt sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-06.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 94:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Bevilja 250 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2018 till Wemmenhögs
Härads Fornminnes- och Hembygdsförening med villkoret att museet är
öppet under perioden juni-augusti 2018. Bidraget är avsett för
museiverksamheten. Efter säsongen ska föreningen skriftligen återrapportera
verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Finansiering av verksamhetsbidraget ska ske genom att sänka årets
resultat med motsvarande belopp.
3. Tillsätt arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta långsiktig och ekonomiskt
hållbar strategi för att utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
4. Arbetsgruppen enligt punkt 3 ska leverera förslag till strategi till
kommunstyrelsen senast 2018-10-01.
Moderaternas och sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Niklas Sjöberg (-) och Kent Olsson (-) deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 49: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Bevilja 250 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2018 till Wemmenhögs
Härads Fornminnes- och Hembygdsförening med villkoret att museet är
öppet under perioden juni-augusti 2018. Bidraget är avsett för
museiverksamheten. Efter säsongen ska föreningen skriftligen återrapportera
verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Finansiering av verksamhetsbidraget ska ske genom att sänka årets
resultat med motsvarande belopp.
3. Tillsätt arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta långsiktig och ekonomiskt
hållbar strategi för att utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
4. Arbetsgruppen enligt punkt 3 ska leverera förslag till strategi till
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kommunstyrelsen senast 2018-10-01.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Magnus Alm (S), Sven-Åke Strandberg (KV), Kent
Olsson (-), Eva Hallmer Lindahl (L) och Sven Rosengren (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sven Rosengren (-) yrkar som tillägg att kommunstyrelsens ordförande ska
utses till sammankallande i arbetsgruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Sven Rosengrens tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm, kommunstyrelsens ordförande
Ekonomienheten
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Justering av verksamhetsområden för vatten, avlopp
och dagvatten i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten justeras enligt
följande (kartunderlag för respektive område):
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten, dag- och spillvatten i
Rydsgård.
- Tillkommande verksamhetsområde för spillvatten i Abbekås Östra.
- Tillkommande verksamhetsområde för dag- och spillvatten i Rydsgård.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten och spillvatten i Mossby.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att nya VA-ledningar har lagts ner för att tillgodose nya
kunder med kommunalt VA så ska nya verksamhetsområden införlivas för
renvatten, dag- och spillvatten enligt nedanstående samt bifogade
kartunderlag.
Tillkommande verksamhetsområde för renvatten, dag- och spillvatten i
Rydsgård.
Tillkommande verksamhetsområde för spillvatten i Abbekås Östra.
Tillkommande verksamhetsområde för dag- och spillvatten i Rydsgård.
Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
Tillkommande verksamhetsområde för renvatten och spillvatten i Mossby.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 105: Kommunstyrelsen beslutar att anse
ärendet allsidigt belyst och föreslår kommunfullmäktige besluta:
Verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten justeras enligt
följande (kartunderlag för respektive område):
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten, dag- och spillvatten i
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Rydsgård.
- Tillkommande verksamhetsområde för spillvatten i Abbekås Östra.
- Tillkommande verksamhetsområde för dag- och spillvatten i Rydsgård.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten och spillvatten i Mossby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 36: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet allsidigt belyst och
föreslå kommunfullmäktige besluta:
Verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten justeras enligt
följande (kartunderlag för respektive område):
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten, dag- och spillvatten i
Rydsgård.
- Tillkommande verksamhetsområde för spillvatten i Abbekås Östra.
- Tillkommande verksamhetsområde för dag- och spillvatten i Rydsgård.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten i Mossby.
- Tillkommande verksamhetsområde för renvatten och spillvatten i Mossby.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Håkan Svensson, Samhällsbyggnadschef.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef.
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Antagande av detaljplan för kv. Staren m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för kvarteret Staren m fl i Skurup antas.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med förslaget till detaljplan är att upphäva tomtindelningarna som
gäller för området, så att det blir möjligt att genomföra fastighetsregleringar
inom kvarteren. Förslaget till detaljplan innebär även att fastigheten
Väduren 10 ges möjlighet att bebyggas med bostäder när marken har
sanerats.
Syftet är även att uppdatera planen till nuvarande användningar och
bestämmelser. Den befintliga gång- och cykelvägen i planområdets östra del
är idag planlagd som gata, detta föreslås ändras till park. Den befintliga
villabebyggelsen i området uppdateras med nuvarande byggnadshöjder och
vissa fastigheter får möjlighet till att bygga högre. Syftet är också att
upphäva förbudet mot att inreda vindarna på de berörda fastigheterna.
Beslutsunderlag
Planhandlingar bestående av en plankarta, en planbeskrivning, en
samrådsredogörelse och ett utlåtande.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 104:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet allsidigt belyst. Vidare beslutar
kommunstyrelsen inte har något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Detaljplan för kvarteret Staren m fl i Skurup antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 35: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet allsidigt belyst.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Detaljplan för kvarteret Staren m fl i Skurup antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-01-16, § 9:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta
förslaget till detaljplan för kv Staren m.fl. i Skurup.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-10-17, § 116: Förslag till detaljplan
för kv Staren m.fl. skickas ut på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2015-09-21, § 72: Förslaget till ändring av
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detaljplan för kv Staren skickas ut på samråd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Införande av rätt till heltid
Kommunfullmäktiges beslut
Rätt till heltid införs till medarbetare inom Kommunals avtalsområde som
arbetar inom vård och omsorg samt medarbetare inom funktionsnedsättning
stöd och service (FuSS).
Finansiering av 3,5 miljoner kronor till individ- och omsorgsförvaltningen
från och med 2019 års budget för införande av rätt till heltid överlämnas till
budgetgruppen för beaktande. Kostnaden motsvarar hälften av kostnaden
om ökningen motsvarar ca 14 årsarbetare.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommuns medarbetare är den viktigaste faktorn för att vi ska nå ett
gott resultat och kunna erbjuda den kvalitet på insatser som
kommuninvånarna är berättigade till. För att behålla och rekrytera
kompetenta och engagerade medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Ett led i detta arbete är att
medarbetaren ska ha rätt att önska vilken sysselsättningsgrad de vill arbeta.
För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste
kvinnor ha samma förutsättningar vad gäller arbete. Kvinnor måste kunna
arbeta heltid i samma utsträckning som män. Många personer, främst
kvinnor jobbar ofrivilligt deltid. Alla människor har rätt till bra
arbetsvillkor. Möjligheten att själv välja omfattning på sin anställning är för
individen en angelägen fråga. Inkomsten utgör också grunden för en rad
trygghetssystem med stor inverkan på individens möjligheter till försörjning
i livets olika skeden t ex vid sjukdom, arbetslöshet och pension. Med
möjligheter till önskad tjänstgöringsgrad kan medarbetaren själv inom
ramen för sitt yrke och sin anställning påverka nivån för sin egen
försörjning.
Målsättning
Alla medarbetare ska få önskad tjänstgöringsgrad med goda arbetsvillkor
vilket genererar tryggad personalförsörjning och god kvalitet till
kommuninvånarna.
Möjligheter
Vid införande av rätt till heltid så kommer fler att arbeta mer vilket leder till
att ordinarie medarbetare kommer i schemat att gå in och täcka för varandra.
Detta leder till ökad personkontinuitet i verksamheterna. Dock lär det bli att
man ibland kommer att behöva tjänstgöra i annan arbetsgrupp än den egna
vilket kommer att generera lärande organisation genom att man inom
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organisationen får se andra arbetsplatser och då också lära sig nytt. Det leder
också till ökad insyn och mer samarbete mellan verksamheterna vilket
främjar lika arbetssätt och jämnare kvalitet.
Friska, kompetenta och hållbara medarbetare
En attraktiv arbetsgivare bör ge medarbetare inom vård och omsorg
förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. Det är vetenskapligt beprövat att
fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter på kort och lång sikt. Genom att
t ex schemalägga fysiska aktiviteter som är speciellt riktade och anpassade
till målgruppen stärks hälsa och välbefinnande vilket förebygger sjukdom.
Som ett led i satsningen heltid till alla så borde fysisk aktivitet på arbetstid
införas en gång i veckan med planerad tidsåtgång för aktivitet, ombyte och
transport motsvarande 1 timme och 30 minuter per gång.
Kostnadsberäkning för träning på arbetstid:
153kr/h x 1,4(inkl.PO) x 1,5h= 321kr/pass
321kr x 12pass/termin x 2 terminer =7 700kr/medarbetare/år
7 700kr x 250 medarbetare = 1 925 000kr.
(Kostnad för instruktör och lokal tillkommer)
I en snabbt föränderlig värld och med hög digitaliseringstakt kommer det
krävas mer fortbildning inom olika områden för att hålla hög kompetens och
kunskap bland medarbetarna. Utökning av antal arbetsplatsträffar skulle
också möjliggöras. Detta skulle bidra till att personalen oftare får träffa
kollegor och chef för att t ex arbeta med verksamheten och dess utveckling.
Om personalen ges tid till att ses och lära känna varandra stärks teamanda,
delaktighet och engagemang.
Förankring, implementering och genomförande
Projektledare som finansieras inom befintlig budget ska tillsättas som
ansvarar för införande av rätt till heltid samt framtagande av handbok med
arbetsprocess. Underhandsinformation samt beslut i ärendet ska
kontinuerligt kommuniceras ut till medarbetare genom mail och/eller som
information vid möten. Representant från Kommunal utgör del av
arbetsgrupp.
Våren 2018 ska referensgrupp bildas som bollplank till projektledare och
arbetsgrupp. Planering av införandet av rätt till heltid ska ske under 2018
med genomförande under 2019.
Villkor
Alla medarbetare inom Kommunals avtalsområde som arbetar inom vård
och omsorg samt inom FuSS-enheten ska vara anställda på heltid i sin
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grundanställning. En gång per år ges möjlighet att önska annan
tjänstgöringsgrad.
En utmaning är att organisera arbetet och att kombinera arbetsuppgifterna på
nya sätt. Här krävs kreativitet och ett flexibelt tänkande utanför traditionella
mönster. I verksamheter med tydliga arbetstoppar så som vård och omsorg
är det viktigt att i den mån det är möjligt att skapa ett jämnare arbetsflöde
över dagen. Ett sätt kan vara att kombinera olika yrken och tjänster med
varandra. Det som är viktigt är att den överkapacitet som skapas med rätt till
heltid ska fördelas solidariskt på samtliga medarbetare oavsätt ny eller
tidigare tjänstgöringsgrad. Överkapaciteten ska användas i första hand till
planerad frånvaro men kan också användas till oplanerad korttidsfrånvaro
med stöd av schemaläggningssystemet TimeCare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 102:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 31: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Rätt till heltid införs till medarbetare inom Kommunals avtalsområde som
arbetar inom vård och omsorg samt medarbetare inom funktionsnedsättning
stöd och service (FuSS).
Finansiering av 3,5 miljoner kronor till individ- och omsorgsförvaltningen
från och med 2019 års budget för införande av rätt till heltid överlämnas till
budgetgruppen för beaktande. Kostnaden motsvarar hälften av kostnaden
om ökningen motsvarar ca 14 årsarbetare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S), Sven Rosengren (-), Jörgen Sjöslätt (C), Åsa Ekblad (M),
Eva Hallmer Lindahl (L), Maria Ivansson (MP), Sven Åke Strandberg (KV)
och Lisen Hendeberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Budgetgruppen.
Ekonomienheten.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef
Anna Palmgren, biträdande förvaltningschef
Dao Davidsson, personalchef
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Tilläggsavtal till gällande konsortieavtal och ändring av
bolagsordning SV/2011/0176 - Sydvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Skurups kommun godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till
konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Skurups kommun godkänner förslag till ändring i bolagsordning för
Sydvatten AB.
Sammanfattning av ärendet
Sydvatten AB framför i skrivelse till kommunen att Båstads kommun
ansöker om delägarinträde i Sydvatten AB. Avtal om delägarinträde har
upprättats mellan Båstads kommun och bolaget.
Båstads delägarskap föranleder vissa mindre justeringar i konsortialavtalet
som hanteras i ett särskilt tilläggsavtal. Infor årsstämmans beslut 2018 om
nyemission behöver varje delägarkommun ge sitt godkännande till
tilläggsavtalet. Justeringarna består i utökning av antalet aktier i Sydvatten
AB som ett resultat av den planerade nyemissionen. Därmed kommer varje
delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att justeras
något. Någon omfördelning av aktier mellan nuvarande delägare kommer
inte att ske.
Som en följd av ändringen i konsortialavtalet är en ändring i
bolagsordningen nödvändig.
Sydvatten AB har översänt tilläggsavtalet och bolagsordningen till
delägarna för ställningstagande och godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-06
Skrivelse daterad 2018-01-29, Sydvatten AB, med avtal om delägarskap,
tillägg till konsortialavtal och förslag till bolagsordning.
Förvaltningens förslag till beslut
Skurups kommun godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till
konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 113:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Skurups kommun godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till
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konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Skurups kommun godkänner förslag till ändring i bolagsordning för
Sydvatten AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 48: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Skurups kommun godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till
konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sydvatten AB.
Ekonomienheten.
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Återrapportering av utredning av förutsättningar för att
hyra in ett turisttåg
Kommunfullmäktiges beslut
Återrapporteringen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 418, att uppdra åt
kommunutvecklingsberedning att utreda förutsättningarna för att hyra in ett
turisttåg.
Kommunutvecklingsberedningen har med hjälp av förvaltningen utrett
möjligheterna, vilka redovisas i utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att
kommunutvecklingsberednigen verkställt kommunfullmäktiges beslut.
Marcus Willman, kommundirektör, informerar om att förvaltningen
undersöker möjlighet att få till en lösning kring turisttåg för sommaren 2019
i samarbete med en privat entreprenör. Kommunstyrelsens arbetsutskott
arbeta vidare med modellen med ett reklamfinansierat turisttåg inom ramen
för tilläggsköp av kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Utredning av förutsättningar för att hyra in ett turisttåg.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-31 § 79:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot
kommunutvecklingsberedningens förslag vilket innebär att
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 28: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot
kommunutvecklingsberedningens förslag vilket innebär att
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-11-13, § 69:
Kommunutvecklingsberedningen lägger utredningen tillhanda och
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-08-14, §45:
Kommunutvecklingsberedningen önskar underlag från tre olika aktörer för
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ett turisttåg som kör sträckan Skurups station-Svaneholm-JohannamuseétSkurup två turer/dag sju dagar/vecka under tiden 15/6 - 20/8 samt som
alternativ att köra vid enstaka tillfällen vid tillställningar i kommunen.
Underlagen bör vara beredningen tillhanda till septembermötet.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-06-12, § 34: Ta fram tre
kostandsförslag på tåget till mötet i augusti 2017.
__________
Beslutet skickas till:
Enheten för näringsliv, arbetsmarknad och turism
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Svar på motion från Sten Hamberg (M) om utökad
användning av kommunslogan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande att slogan When in Europe don’t miss
Skurup ska användas så mycket det någonsin går.
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.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 71:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet då Sten Hamberg (M)
inte är närvarande vid dagens sammanträde.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sten Hamberg (M) och Arne Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sten Hamberg (M).
Enheten för information och kommunikation.
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Svar på motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD)
om att utrusta kommunens skolskjutsar med artificiell
förarassistans
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras för förtydligande/komplettering gällande nya
uppgifter om tekniska möjligheter samt barnperspektivet. Motionärerna ska
bjudas in till sammanträde med beredningen.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) föreslår i en motion att
Skurups kommun ställer krav på säkerhetstekniken på skolbussarna och
utrustar skolbussarna med system för artificiell förarassistans vid nästa
upphandling.
Skol- och utbildningsförvaltningen har kontaktat kommunens upphandlare
och nuvarande avtalsleverantör för att diskutera förutsättningar och
marknadsläge.
Att på olika sätt föreslå åtgärder som förbättrar säkerhet och trygghet är
viktigt. Flera nya tekniker som bygger på s k artificiell förarassistans blir allt
vanligare på nya bilar, lastbilar och bussar. Själva tekniken går inte att
installera i nuvarande bussar. Det är när nya bussar beställs som
bussbolagen kan, om de önskar, beställa olika förarassistansutrustningar.
Idag är det främst nya bussar som går som långväga turistbussar som har
denna extrautrustning.
Tekniken går hela tiden framåt och Förvaltningen tycker förslaget är bra och
bör på något sätt användas vid framtida upphandlingar.
Kommunens skolskjutsavtal löper ut 2019-06-30. Inför detta behöver en ny
upphandling genomföras. Det är för tidigt att redan nu säga om det kommer
att vara rimligt att ställa ett krav på s k artificiell förarassistans vid
upphandlingen. En avgörande faktor är hur snabbt utvecklingen går och hur
många nya bussar med denna utrustning som finns på marknaden när
upphandlingen genomförs. Detta är väsentligt då upphandlingar inte får
diskriminera potentiella anbudsgivare. Ett krav som innebär stora
investeringar för leverantörerna riskerar också att vara mycket
kostnadsdrivande. Den kommersiella gångbarheten för ett sådant krav får
bedömas då upphandlingen ska ske (2019).
Emellertid kan det redan nu sägas att det skulle vara möjligt att ha denna
extrautrustning som meriterande i förfrågningsunderlaget, exempelvis som
att det ger extra poäng vid anbudsutvärderingen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-25.
Motion inkommen 2017-09-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 §56:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 2: 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 anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2017-11-20, § 60: Skol- och
utbildningsberedningen anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2017-10-23, § 55: Förvaltningen får i
uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 320: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Jimmy Nilsson (SD), Åsa Ekblad (M), Sven Åke
Strandberg (KV), Kent Olsson (-) och Eva Hallmer Lindahl (L) yrkar att
motionen återremitteras för förtydligande/komplettering gällande nya
uppgifter om tekniska möjligheter samt barnperspektivet. Motionärerna ska
bjudas in till sammanträde med beredningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Protokoll

30 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 120

Dnr KS 2017.815

__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Aleksandra R Hagström, förvaltningschef
Stina Hansson, biträdande förvaltningschef
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Svar på motion från Sven Rosengren (-) om
parkeringsplatser utanför Systembolagets butik
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara besvarad.
Reservation
Sven Rosengren (-), Kent Olsson (-), Anders Kristiansen (-) och Niklas
Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven Rosengrens
yrkande om bifall till motionen.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att två till tre parkeringsplaster inrättas på Södergatan
utanför systembolagets butik.
Tillgängligheten till butikerna är viktigt för att näringslivet ska blomstra i
Skurup.
Som förslagsställare nämner så skulle mindre köryta innebära att bilister
saktar ned farten. Butiken ligger i en sväng och höjdskillnaden i svängen gör
att det av trafiksäkerhetsskäl inte går att angöra parkering på vägen eller
intill husväggen som det ser ut idag.
Under 2019 planeras ombyggnation av denna del av Södergatan. Förslaget i
motionen kommer att beaktas likt övriga synpunkter som inkommer i
samband med samråd i den kommande detaljprojekteringen av
ombyggnationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20.
Motion daterad 2017-08-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-08 § 12:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 185: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
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och föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 319: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag att anse
motionen besvarad och Sven Rosengrens (-) yrkande om bifall till motionen,
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
huvudförslag att anse motionen besvarad.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag att anse motionen
besvarad
Nej-röst för bifall till Sven Rosengrens yrkande att om bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
35 ja-röster och 4 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att motionen ska anses vara besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-).
Serviceförvaltningen.
Linnea Roddar, projektledare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Svar på motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD)
om möjligheten att ge sjuksköterskorna körkort för att
kontrollera undersköterskornas kompetens
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras då det i förslaget i motionen endast omnämns
körkort för undersköterskor medan utredningen omfattar fler
personalgrupper.
Sammanfattning av ärendet
Motionsställarna yrkar på att Individ- och omsorgsförvaltningen undersöker
om det är möjligt att införa körkort i Skurups kommun.
Förvaltningen har utrett frågan om körkort för kommunens undersköterskor,
vårdbiträden och vårdare.
På lasarettet i Ystad har man genomfört ett projekt innehållande en
kompetensteg som leder till ett så kallat körkort. Projektet startade för cirka
ett (1) år sedan där syftet och målet med projektet bland annat är:
Få en hög kompetens bland personalen och därmed öka
patientsäkerheten
Ökad kunskap ger en ökad trygghet hos medarbetarna
En personlig utveckling och nyfikenhet för ökad kunskap
Kompetensstegen består av fem (5) steg med följande indelning:
Nivå 1 och 2, ska alla som arbetar på avdelning 1 inneha. Exempel på
sådana moment är: blodtryckskontroller, pulspalpationer,
munhälsobedömning, lavemang, urinprovtagning med mera.
Nivå 3-5, är omvårdnadsspecifika områden som inte alla måste kunna, som
exempel på sådana moment är skötsel av bensår, sugning i övre luftvägar,
blodprovstagning med mera. Dessutom ska undersköterskan kunna arbeta
självständigt utan handledare. Men även ha kompetens och vilja att arbeta
på andra avdelningar. Därmed få ett succesivt utökat ansvarsområde.
Delar av nivå 1 och 2 enligt lasarettet i Ystads modell det vill säga de delar i
kompetensutveckling som kan appliceras på kommunens uppdrag skulle
kunna införas i kommunen. Det vore ett bra och strukturerat sätt att höja och
bibehålla kompetensen och öka tryggheten hos medarbetarna samt öka
patientsäkerheten vilket är i linje med Vision 2030.
Den sammanlagda kostnaden för införande av körkort nivå 1 och 2 för de
idag anställda undersköterskor, vårdbiträden och vårdare samt avsatt tid för
kompetensutveckling för denna målgrupp genererar en kostnad på cirka 809
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200 kr.
Individ- och omsorgförvaltningen bedömer det inte som möjligt att
genomföra föreslagna åtgärder inom befintlig budget.
Delegering av medicinska arbetsuppgifter medför ansvar och har stor
betydelse för patientsäkerheten och är förhållandevis väl reglerat. Reglerna
finns för att undvika skador och risker samt för att värna om
patientsäkerheten. Delegering får inte användas för:
• att lösas brist på personal
• av slentrian
• av ekonomiska skäl
Det yttersta ansvaret för att delegeringar sker på ett korrekt och patientsäkert
sätt har inom kommunen den medicinskt ansvarig sjuksköterskan.
Vårdgivaren, Kommunstyrelsen i Skurups kommun, ansvarar för att det
finns personal med både formell och reell kompetens. Bemanningen ska
vara anpassa efter kraven på en god och säker vård.
Vidare framgår att delegeringsmöjligheten bara får användas om det är
förenligt med god och säker vård och får därför bara användas i
undantagsfall.
I Skurups kommun arbetar inom vård och omsorg cirka 20 sjuksköterskor,
fyra fysioterapeuter och fyra arbetsterapeuter som har legitimation för sitt
yrke. Dessa grupper har både formell och reell kompetens. Legitimationen
ger skydd till yrkestiteln samt en garanti till innehållet i utbildningen. Dessa
yrken är en högskoleutbildning på tre år med möjlighet att därefter gå en
specialistutbildning, exempelvis distriktsköterskeutbildning och utbildning
inom geriatrik.
I Skurups kommun finns cirka 330 personer som arbetar inom vård och
omsorg inklusive bemanningsenheten samt FuSS-verksamheten. Fördelade
enligt följande (uppgifter från oktober 2017); cirka 230 undersköterskor,
cirka 50 vårdbiträden och cirka 50 vårdare. Undersköterska, vårdbiträde och
vårdare är inte några skyddade yrkestitlar utan det är arbetsgivaren som
beslutar om yrkestiteln. Undersköterskan har en gymnasialutbildning. För
att bli anställd som vårdbiträde och vårdare krävs ingen gymnasial
omvårdnadsutbildning.
Vilka arbetsuppgifter som från legitimerade professioner till undersköterska,
vårdbiträde och vårdare kan förskjutas varierar beroende på personens reella
kompeten och möjlighet att bibehålla kompetensen. Det kan behövas
enklare, men även djupgående utbildningsinsatser inför en del
kompetensförskjutningar. Till detta behövs avsatt arbetstid för
komptensutveckling för att bibehålla kunskapen.
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Till detta finns även bestämmelser om att vissa arbetsuppgifter som är
förbehållna en viss yrkesgrupp/vissa yrkesgrupper med viss utbildning eller
yrkesutövare med viss befattning.
För att erhålla delegering i Skurups kommun ska nyanställd personal
genomgå den kommunala utbildningen i patientsäkerhet,
avvikelsehantering, delegering och läkemedelshantering med tillhörande
kunskapstest och/eller utbildning inom diabetes och diabetesvård med
tillhörande kunskapstest för delegering samt praktiskt visa att man besitter
reell kunskap för en sjuksköterska. För sondmatning genomförs
kunskapstester inklusive att praktiskt visa att man besitter reell kunskapen
för en sjuksköterska. Utbildningsmaterial för läkemedelsutbildning är
framtaget av medicinskt ansvarig sjuksköterskor i Syd Östra Skånes
kommuner. Utbildningsmaterialet för diabetes och sond är framtaget av
medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemsjukvårdschef och biträdande
hemsjukvårdschef i Skurups kommun.
Vissa delar av körkortsutbildningen är kopplat till att lasarettet i Ystad är ett
akutsjukhus, vilket kräver kunskaper i akutvård. Vilket inte är kommunens
huvudsakliga uppgift.
Skurups kommuns utbildningar och lasarettet i Ystads utbildningar
genererar intyg på genomgången utbildning. Utbildningen och/eller
kunskapstesterna i Skurups innefattar endast de delegerade
arbetsuppgifterna medans utbildningen på lasarettet i Ystad är generellt
hållen och innefattar arbetsuppgifter som enligt lag inte behöver delegeras
utan kan utföras av undersköterska, vårdbiträde eller vårdare med reell
kompetens.
Inom individ och omsorgsförvaltningen pågår en utredning med uppdrag att
ta fram ett Introduktionsprogram för nyanställda.
Introduktionen spelar en väsentlig roll för hur det fortsatta arbetet för den
nyanställde blir. En bra introduktion blir bäst om den sprids ut under ett
flertal olika tillfällen då det finns en begränsning i hur mycket information
den mänskliga hjärnan kan ta in. Introduktionen varvar praktiskt arbete med
teoretisk information.
Individ- och omsorgsberedningen tycker att motionärens idé är bra men
anser inte den i det rådande ekonomiska läget kan prioriteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-07.
Motion inkommen 2017-07-19.
Tidigare behandling
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Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 57:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 3: 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 2017-12-04, § 80: Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 287: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar att motionen återremitteras då det i förslaget i
motionen endast omnämns körkort för undersköterskor medan utredningen
omfattar fler personalgrupper.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt återremissyrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef/verksamhetschef.
Anna-Lena Fällman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Svar på motion från Pernilla och Jörgen Lidfeldt (SD)
om installation av cykelpumpar i de större orterna i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles. Beslutet innebär att börja med en cykelpump i Skurup för
att sedan utvärdera i juni om det ska bli fler.
Reservation
Anders Kristiansen (-), Sven Rosengren (-), Kent Olsson (-) och Niklas
Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Pernilla Lidfeldt (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) föreslås att
kommunen installerar cykelpumpar i de större orterna i kommunen.
Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen där det i huvudsak framgår att det
är ett steg i rätt riktning att införliva cykelpumpar i gaturummet med
anledning för att fler ska använda cyklarna för att ta sig till olika målpunkter
i samhället. Om vi är fler som använder cykeln istället för bilen ju mer
minskar vi miljöpåverkan på naturen.
Det finns många bra platser i Skurups kommun som man kan sätta
cykelpumpar på, till exempel stationen i Skurup och Rydsgård, torget i
Skivarp samt hamnen i Abbekås.
Det finns både manuella cykelpumpar samt de som kräver en elanslutning.
Alla cykelpumparna täcker cirka 90% av marknadens däck/ventiler på
cyklar, rullstolar, mopeder eller barnvagnar.
Konsekvensanalys/Överväganden
Om man väljer att införliva cykelpumpar i gaturummet så bör man följa
Skurups kommuns Vision 2030 och då använda de klimatsmarta lösningar
som finns. I detta fall bör man då använda de manuella cykelpumpar som
påverkar miljön minst eftersom det inte krävs någon elanslutning.
Manuella cykelpumpar kostar ca 20 000 kronor/st.
En pump kan finansieras inom befintlig budget för Kommunteknik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11.
Utredning, daterad 2017-12-01.
Motion daterad 2017-08-18.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 62:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att bifalla motionen. Beslutet innebär
att börja med en cykelpump i Skurup för att sedan utvärdera i juni om det
ska bli fler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 10: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Detta innebär att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att
börja med en cykelpump i Skurup för att sedan utvärdera i juni om det ska
bli fler.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-12-12, § 138:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen samt att börja med en cykelpump i Skurup för att sedan utvärdera i
juni om det ska bli fler.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, § 130:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att återremittera motionen till
serviceförvaltningen för en beskrivning av hur cykelpumparna ser ut och hur
de fungerar.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-09-19, § 104:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till
serviceförvaltningen för kostnadsberäkning och förslag på möjliga platser
samt undersöka om det finns intresse från näringsidkare som har längre
öppettider.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 292: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar bifall till motionen.
Anders Kristiansen (-) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition Pernilla Lidfeldts (SD) yrkande om bifall till
motionen och Anders Kristiansens (-) yrkande om avslag på motionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller motionen.
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__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) med begäran om
uppvaktning av Sveriges Kommuner & Landsting kring
kostnader för flyktingmottagning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till SKLs arbete i frågan och
att kommunen noga följer detta SKL:s arbete.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt bilaga.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet om bifall till motionen.
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt
bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion att Skurups Kommun uppvaktar
Sveriges Kommuner och Landsting, och kräver att staten istället svarar för
kostnaderna under tio år efter att uppehållstillstånd erhållits.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är väl medveten om de
problemställningar som förs fram av motionären, bland annat vad gäller den
statliga ersättningen för mottagande av nyanlända invandrare. SKL har
bland annat tagit fram en särskild Agenda för integration som innehåller 65
konkreta förslag till regering och riksdag för att skapa bättre
asylmottagande, integration och etablering. Agendan omfattar
mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i
samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting
samt forskning och utveckling. Vad gäller ersättningen till kommuner förs
bland annat fram att denna behöver utvidgas för att täcka fler kostnader som
ekonomiskt bistånd och merkostnader för bosättning. Vidare framförs att det
behöver klargöras under hur lång tid som schablonersättningen avser att
täcka kommunernas merkostnader. Utgångspunkten bör vara tiden fram till
att de nyanlända kommer i egen försörjning. Agendan innehåller också
förslag om möjlighet till förlängning av etableringsperioden samt
regelbundna översyner av ersättningarna i samråd mellan stat och SKL.
I november 2017 har SKL därefter följt upp de 65 punkterna i Agendan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-21.
SKL:s Agenda för integration.
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Skl:s Agenda för integration, uppföljning november 2017.
Motion daterad 2016-05-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 73:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
följande:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad
med hänvisning till SKLs arbete i frågan och att kommunen noga följer
detta SKL:s arbete.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 22:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen
anses besvarad med hänvisning till SKLs arbete i frågan och att kommunen
noga följer detta SKL:s arbete.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2016-08-29, § 308: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas samt att remittera den till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag att anse
motionen besvarad och alternativförslaget att bifalla motionen och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget att anse motionen besvarad
Nej-röst för alternativförslaget att bifalla motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
22 ja-röster och 18 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla huvudförslaget att anse motionen besvarad.
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__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om
flyktingmottagning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Niklas Sjöberg (-), Anders Kristiansen (-), Kent Olsson (-) och Sven
Rosengren (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt bilaga.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion följande:
”Att Skurups Kommun omedelbart ska upphöra med all form av
flyktingmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar. Det vill säga
i minst tio år svarar för alla uppkomna kostnader”
Sveriges migrationspolitik och fördelning av bosättning för nyanlända
invandrare är en statlig angelägenhet. Enligt 5 §, lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, är en kommun
skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.
Lagstiftningen innebär att en kommun inte kan vägra ta emot nyanlända
invandrare som anvisats till kommunen, utan skulle i så fall göra sig skyldig
till lagtrots.
Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för
bosättning i en kommun och kunna påbörja sin etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet. Enligt lagen fördelas ansvaret för
mottagandet utifrån kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar,
befolkningsstorlek och övrigt mottagande av nyanlända i kommunen.
Regeringen har beslutat om länstalen för 2018, det vill säga hur många som
ska tas emot för bosättning i respektive län. För Skånes del är länstalet för år
2018 – 1 800 nyanlända (2017 – 2 793). Utifrån detta har länsstyrelsen i
Skåne fastställt kommuntal och för 2018 uppgår antalet anvisade till 35
(2017 – 44) för Skurups kommuns del. Länsstyrelsens beslut om fördelning
kan inte överklagas.
Ersättningen för mottagandet består dels av ett grundbelopp, 224 000 kr för
2017, och dels av ett schablonbelopp per person om 126 400 (79 100 kr för
personer över 65 år) kr för 2017. Härutöver kan kommunen söka ersättning
för särskilda kostnader, bland annat för äldre, sjuka och funktionshindrade.
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Schablonbeloppet betalas ut under två år och ska täcka kostnader för
etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel:
•mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
•särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola,
fritidshem och barnomsorg med mera
•utbildning i svenska för invandrare
•samhällsorientering
•tolk
•andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
•vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.
För ensamkommande barn finns ett särskilt ersättningssystem med ett
grundbelopp på 500 000 kr samt schablon på 1 350 kr/dygn. Även här kan
särskilda kostnader återsökas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-12-21.
Motion daterad 2017-03-12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 74:
Kommunstyrelsen påminner om att det enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 18 framgår att motion ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av en eller flera ledamöter.
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, § 23:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås
samt att kommunstyrelsen påminner om att det enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 18 framgår att motion ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av en eller flera ledamöter.
Alternativförslag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles
samt att kommunstyrelsen påminner om att det enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 18 framgår att motion ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av en eller flera ledamöter.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 255: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen ska tas upp till behandling och att remittera den till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 180: Kommunfullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag att
motionen avslås och alternativförslaget att motionen bifalles, och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget att motionen avslås.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget att motionen avslås
Nej-röst för bifall till alternativförslaget att motionen bifalles
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
28 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således i
enlighet med huvudförslaget att avslå motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
skrivelse angående polismyndighetens långa
handläggningstider av tillstånd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles och kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta
fram förslag till skrivelse och anta skrivelsen innan den skickas.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl föreslås att Skurups kommun
skickar en skrivelse till Polismyndigheten i Skåne där problematiken kring
långa handläggningstider för tillstånd avseende användande av offentlig
plats tas upp och att vi kräver att åtgärder vidtas för att komma tillrätta med
problemen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-10-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 76:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalles och att
kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram förslag till
skrivelse och anta skrivelsen innan den skickas
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 25: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles och att
kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram förslag till
skrivelse och anta skrivelsen innan den skickas.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 374: Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C).
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Svar på motion från Johan Bolinder (M) om
hyreskontrakt i relation till etableringstid
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras då den inte är allsidigt belyst, inte beskriver de
ekonomiska konsekvenserna av att avslå motionen, inte beskriver
konsekvenserna av det hyresrättsliga besittningsskyddet och inte heller
likabehandlingsprincipen.
Sammanfattning av ärendet
Johan Bolinder har i Motion ”Hyreskontrakt i relation till etableringstid”
daterad 2017-10-30 föreslagit att hyreskontrakt för vilka kommunen
ansvarar gentemot nyanlända sägs upp vid etableringstidens utgång.
Den första mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft och alla kommuner ska
kunna ta emot anvisade nyanlända för bosättning som erhållit
uppehållstillstånd. Lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända
i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att
komma in i samhället och på arbetsmarknaden.
Skurups kommun följer bosättningslagen och försöker erbjuda anvisade
nyanlända skäliga bostäder till rimliga kostnader. Skurups kommun är
nödsakade att teckna andrahandskontrakt med nyanlända för att nyanlända
överhuvudtaget ska komma i fråga att erhålla en bostad i kommunen. Många
fastighetsägare vill inte teckna förstahandskontrakt med enskilda
hyresgäster. Det är därför angeläget att arbeta för att de nyanlända så snart
de ”landat” i sin bostad kan teckna förstahandskontrakt med sin hyresvärd
precis som andra invånare i kommunen förväntas göra som flyttar till
Skurups kommun och erhåller en bostad. Detta bör ske inom förslagsvis 6
månader från det att nyanlända erhöll en bostad.
Det är viktigt att det kommunala bostadsbolaget i kommunen ligger i
framkant med att teckna förstahandskontrakt med sina hyresgäster.
I stället för att säga upp kontraktet med de nyanlända vid etableringstidens
utgång bör den enskilde ha erhållit ett förstahandskontrakt med sin
hyresvärd.
Om förslaget i motionen blir verklighet kommer sannolikt en del nyanlända
invånare bli hemlösa. Socialtjänsten, IFO kommer att ha ett ansvar för att
tillförsäkra de hemlösa ett skäligt boende vilket kommer att bli både
kostsamt för kommunen och en dålig lösning för den enskilde och dennes
integration i samhället.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-29.
Motion, daterad 2017-10-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 103:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13 , § 32:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 373: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (-) och Lars Nyström (SD) yrkar att motionen
återremitteras då den inte är allsidigt belyst, inte beskriver de ekonomiska
konsekvenserna av att avslå motionen, inte beskriver konsekvenserna av det
hyresrättsliga besittningsskyddet och inte heller likabehandlingsprincipen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Johan Bolinder (M).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att
polisanmäla ensamkommande barn som ljugit om sin
ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras för komplettering med hur många ensamkommande
till Skurups kommun som skrivits upp i ålder samt hur många som
polisanmälts.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”Att Skurups kommun polisanmäler alla ensamkommande som ljugit om sin
ålder för brott mot bidragsbrottslagen.
Att Skurups kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller
ersättningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.”
Skurups kommun har väl utarbetade rutiner för arbetet med anmälningar av
misstänkta bidragsbrott. All handläggning av ärenden ska ske i enlighet med
gällande lagstiftning samt i enlighet med de riktlinjer för försörjningsstöd
som kommunstyrelsen har antagit. En individuell bedömning ska alltid
göras och enligt riktlinjerna ska en polisanmälan enligt 6 §
bidragsbrottslagen ske när det finns anledning att anta att brott har begåtts.
Belopp som någon fått obehörigen återkrävs med stöd av bestämmelserna i
socialtjänstlagen.
Ensamkommande asylsökande som inte kan försörja sig själva kan ansöka
om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det innebär att det är
Migrationsverket som har det yttersta ansvaret att göra en anmälan om de
får kännedom om förhållanden som gör att de misstänker bidragsbrott i det
avseendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04.
Motion daterad 2017-06-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 106:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
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Alternativförslag
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 41: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 286: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-), Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad (M), Jimmy Nilsson (SD)
och Niklas Sjöberg (-) yrkar att motionen återremitteras för komplettering
med hur många ensamkommande till Skurups kommun som skrivits upp i
ålder samt hur många som polisanmälts.
Anders Bengtsson (L) och Maria Ivansson (MP) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt återremissyrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) m fl om arvoden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Niklas Sjöberg (-), Anders Kristiansen (-), Kent Olsson (-) och Sven
Rosengren (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt bilaga.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reservererar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) med flera föreslår i motion följande:
”Att en förtroendevald i Skurups Kommunkoncernen inte ska kunna erhålla
mer i årlig ersättning från Skurups Kommunkoncernen än vad
riksdagsledamot har i årlig ersättning.(för närvarande 766 000 kr)”
Skurups kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda har så sent som
våren 2017 setts över och reviderats.
Av § 7 i bestämmelserna framgår att årsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande avseende 100 procent uppdrag utgår med ett belopp lika
riksdagsledamots årslön avseende heltidsuppdrag. Kommunstyrelsens
ordförande har, utöver årsarvodet, inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån eller
arvode för sammanträden och förrättningar för övriga förtroendeuppdrag
som har ett direkt samband med huvuduppdraget (huvuduppdraget avser
Kommunstyrelsen, dess utskott och Brottsförebyggande rådet). För uppdrag
som inte har ett direkt samband med huvuduppdraget tillämpas
arvodesbestämmelserna i övrigt, om inte annat beslutats. Enligt
bestämmelserna ska arvoderad tid ägnas åt Skurups kommun.
Dessa bestämmelser tillämpas även för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande som arvoderas med 65 procent av riksdagsledamots lön.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04.
Motion daterad 2017-07-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 107:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Justerandes signatur

Protokoll

53 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 129

Dnr KS 2017.710

Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 42: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 290: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV), Lars Nyström (SD), Kent Olsson (-) och Niklas
Sjöberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag att bifalla
motionen.
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag att avslå
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag att avslå
motionen och alternativförslaget att bifalla motionen, och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget att avslå motionen.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget att avslå motionen
Nej-röst för bifall till alternativförslaget att bifalla motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 14 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
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__________
Beslutet skickas till:
Kent Olsson (-).
Niklas Sjöberg (-).
Sven Rosengren (-).
Anders Kristiansen (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om Skurups
kommuns yttrande till förvaltningsrätten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion att det prövas om gällande
delegationsordning följts och om återrapportering skett till kommunstyrelsen
när det gäller yttranden till förvaltningsrätten i till exempel
laglighetsprövningar.
Det är riktigt som motionären skriver att det är kommunstyrelsen som
företräder kommunen i exempelvis laglighetsprövningar.
Kommunstyrelsens processbehörighet regleras i kommunallagen 6 kap 15 §
där det sägs att styrelsen får själv eller genom ombud företräda kommunen i
alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller
annan författning eller beslut av fullmäktige. I andra stycket sägs att detta
också gäller mål där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut,
om inte fullmäktige beslutar att själv företräda kommunen i målet.
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 8.2.1, har
kommunstyrelsens ordförande delegerat till kommundirektören (med rätt att
vidaredelegera) att föra kommunens talan med mera i mål där det ankommer
på kommunstyrelsen att föra talan eller svara. Talan ska alltid föras i
enlighet med kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
Kommundirektören har därefter vidaredelegerat detta till kanslichefen.
Dessa delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen.
Av praktiska skäl och då kommunstyrelsen sammanträder en gång per
månad är det lämpligt att det finns ett utsett ombud som kan föra
kommunens talan i samtliga ärenden och mål. Emellertid är det kanslienhetens uppfattning att yttranden till förvaltningsrätten i laglighetsprövningar bör behandlas av kommunstyrelsen, då detta kan ske med hänsyn
till tidsaspekten. Denna rutin kommer att gälla framöver.
Under 2017 införde kanslienheten som rutin att domar, i exempelvis
laglighetsprövningar, anmäls till kommunstyrelsen som anmälningsärenden.
Emellertid bör även yttranden med mera som avges i ett mål, anmälas till
kommunstyrelsen. Detta kommer därför att införas som rutin. Kanslienheten
kommer även att se över rutinen hur yttranden till andra myndigheter med
flera ska anmälas.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04.
Motion daterad 2017-08-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 108:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 43: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 317: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Anders Bengtsson (L) om
omarbetning och revidering av kommunens s k
nyckeltal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengtsson, Liberalerna, har i motion föreslagit att en snabb och
övergripande översyn av nyckeltalen inom kommunens olika verksamhetsgrenar görs och att antalet nyckeltal begränsas till rimligt antal per verksamhet. Han menar att flertalet av nuvarande nyckeltal är luddigt definierade
och att det är bättre med färre men väldefinierade mål som alla kan lätt
förstå och bedöma.
En översyn av målarbetet är initierad av budgetgruppen. I budgetprocessen
för 2019-2021 kan en översyn av målstrukturen och innehållet i målen göras
där motionärens synpunkter beaktas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-11.
Motion daterad 2017-10-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 109:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 44: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 372: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Bengtsson (L).
Staffan Welander, ekonomichef.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om tillämning av
utdrag ur belastningsregistret
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion daterad 2017-08-28 att kommunens
rutiner gällande utdrag ur belastningsregistret ses över.
Lagstiftningen kring begäran om utdrag ur belastningsregistret inför
anställning med mera har under de senaste åren utvecklats och utvidgats.
Idag finns sådan lagstiftning vad gäller personal med flera som ska arbeta
med barn (förskola, skolbarnomsorg och skola), arbetstagare vid hem för
vård och boende för unga (HVB-hem) och personal som utför insatser åt
barn med funktionshinder. Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av
personer som ska arbeta med barn, ska den som erbjuds en anställning i
staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation, om arbetet
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som
erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister. Lagen gäller även uppdragstagare
med flera, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande samt deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program. Lagarna är uttömmande och arbetsgivaren
är inte skyldig att utföra registerkontroll annat än i de fall som finns angivna
enligt lag.
Arbetsgivaren kan i dag begära registerutdrag även för andra arbetstagare än
de som finns angivna i lag. Det är integritetskänsliga uppgifter, och
arbetsgivare bör därför överväga nyttan med åtgärden för andra
verksamheter än de som regleras i lag, i förhållande till skyddet för den
enskilde arbetssökandens personliga integritet. Behov att begära
registerutdrag kan föreligga för vissa chefstjänster och vid anställning inom
hemtjänst, äldreomsorg och personlig assistans.
Med anledning av att arbetsgivare inom både privat och offentlig
verksamhet, i allt större utsträckning begär att en arbetssökande ska beställa
ett utdrag ur belastningsregistret och visa upp det för arbetsgivaren i
samband med anställning, har utredningen (SOU 2014:48) om registerutdrag
i arbetslivet föreslagit att det genom en ny lag, ”lag om förbud mot
registerkontroll i arbetslivet”, ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan
författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett
utdrag ur belastningsregistret. Utredningens förslag har varit föremål för
remiss men har hittills inte lett till någon lagstiftning.
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Personalutskottet i Skurups kommun behandlade frågan om utdrag från
belastningsregister 2013-04-19, § 38, och beslutade att utdrag ska begäras
vid anställning av ekonomer, samtlig personal inom individ- och omsorg,
samtlig personal inom förskola- skola och även personalkategorier inom
kost- och service, vaktmästeri som arbetar inom verksamheterna
förskola/skola.
Då lagstiftningen förändrats under senare år bedöms det finnas ett behov av
att se över kommunens rutiner i enlighet med motionärens förslag. Ett
avsnitt om begäran om registerutdrag vid anställning bör ingå i kommunens
”chefspärm” och information kan lämnas vid till exempel chefsträff.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17.
Motion daterad 2017-08-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 111:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 46: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifall.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 316: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Personalenheten.
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Svar på motion från Sten Hamberg (M) om registrering
och uppföljning av medborgarnas inkomna ärenden
som inte diarieförs
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sten Hamberg (M) att det utses en funktion som
registerar inkomna ärenden i ärendehanteringssystem och vidarebefordrar
dem till berörd befattningshavare som hanterar ärendet enligt beskrivningen
i motionen. Av beskrivningen framgår bl a att bevakningsdatum ska sättas
och att återkoppling ska ske till motparten.
Alla frågeställningar, synpunkter, klagomål eller förslag, framöver
benämnda som frågeställningar, som inkommer till kommunen ska hanteras
på ett eller annat sätt. I de fall det rör sig om något som faller inom
kommunens verksamhetsområde ska den hanteras av kommunen. Om en
enskild av misstag vänt sig till kommunen bör kommunen hjälpa den
enskilde till rätta.
Oavsett om en frågeställning inkommer via e-post, via brev eller om den
lämnas in muntligen ska den hanteras utifrån frågeställningens art och
utifrån kommunens styrdokument och organisation.
En del frågeställningar kan enkelt besvaras direkt och andra kräver mer
omfattande handläggning eller beslut.
Kanslienhet och förvaltningarnas administratörer utgör kommunens
registerings- och controllerfunktioner avseende kommunens ärendehantering inom vilka registrering, bevakning och uppföljning ingår. I
kansliets uppdrag ingår även att utarbeta rutiner och arbetssätt i syfte att
säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av alla ärenden.
Varje handläggare har också ett ansvar att se till att de frågeställningar som
så kräver det registreras, handläggs, bevakas och återkopplas.
Kanslienheten utgör en rådande och stödjande funktion till förvaltningarna i
frågor som rör allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras.
Som exempel kan nämnas utbildningsinsatsen som genomfördes under
hösten 2017. En av utbildningarna handlade om offentlighet och sekretess,
allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras.
Offentlighet och sekretess är grundläggande kunskaper för anställda inom
offentlig förvaltning. Kanslienheten ser det som en del i sitt uppdrag att
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fortlöpand förse organisationen med denna typ av utbildning så att även
nyanställda kan ta del av dem.
Att utveckla ärendehanteringen och höja medvetenheten och kunskapen i
organisationen avseende ärendehanteringsfrågor är ett av kanslienhetens
viktigaste uppdrag. Under 2017 startades ett nätverk för nämnds- och
beredningssekreterare upp och under 2018 kommer ett nätverk för
kommunens administratörer att startas.
Den föreslagna funktionen och de arbetssätt som föreslås finns redan idag
och någon ytterligare sådan funktion behövs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-24.
Motion daterad 2017-11-02.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 112:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 47: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 416: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Sten Hamberg (M)
Annika Jansson, kommunsekreterare.
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Medborgarförslag om insatsstyrka - återkallat av
förslagställaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkommet den 18 juli 2017 gör gällande att det bör
inrättas en insatsstyrka i kommunen som man kan ringa till i avvaktan på
polis. Bakgrunden till förslaget är en händelse där en man trängde sig in i
bostaden, och det dröjde cirka en timme innan polis kom till platsen.
Insatsstyrkan skulle utgöras av socialarbetare och väktare med möjlighet att
låsa in personer i ett fordon i avvaktan på polis.
Laglighet
Det är polisens roll att upprätthålla lag och ordning i samhället, och denna
roll och rätt är lagstadgad. Enligt Polislagen (1984:387) 1 § ska polisen som
ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet,
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra
allmänheten skydd och annan hjälp. Således finns det ingen laglig möjlighet
för någon annan i samhället att utföra polisens arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-05.
Medborgarförslag inkommet 2017-07-18.
Återkallande av medborgarförslag 2018-02-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 77:
Kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår följande:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
anses besvarat med hänvisning till vad som framgår i sammanfattningen
avseende laglighet.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 26:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
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vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget
anses besvarat med hänvisning till vad som framgår i sammanfattningen
avseende laglighet.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget
bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 282: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Malin Ekblad, säkerhetschef.
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Svar på medborgarförslag om en policy att
tjänstetillsättningar prövas genom ett öppet
rekryteringsförfarande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen antar en policy innebärande
att också tjänstetillsättningar på högre och högsta nivå i kommunen och
dess ägda bolag utsätts för prövning genom ett öppet
rekryteringsförfarande, företrädelsevis genom annonsering, för att
säkerställa att lämpliga kandidater bereds tillfälle att söka dessa
befattningar.
All rekrytering i Skurups kommun genomförs på ett strukturerat sätt där bl a
kompetens och hänsyn ska tas till gällande lagar och föreskrifter. Skurups
kommun följer en strukturerad rekryteringsprocess som bygger på
vedertagen forskning anpassat till aktuell lagstiftning, kommuns egna behov
och krav som t ex mångfalds och jämlikhetsaspekten som ska beaktas vid
rekrytering.
Vid rekrytering upprättas en kravprofil som bygger på en analys av önskad
kompetens, utbildning, erfarenheter mm. Skurups kommun är liten
kommunal arbetsgivare vilket ställer höga krav på att genomföra och göra
rätt rekrytering, så som tidplan, kravprofil, annons, urval, intervju och
referenstagning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30.
Medborgarförslag daterat 2017-03-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 68:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och lämnar
följande förslag:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgar-
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förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 17: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige 2017-04-24, § 146: Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget får ställas och att remittera det till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Personalenheten.
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på medborgarförslag om trädgårdavfall till fliseldat värmeverk i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att fjärrvärmeverket i Rydsgård eventuellt
kan eldas med trädgårdavfall och att insamling av trädgårdsavfall kan ske
vid befintlig återvinningsstation.
Fjärrvärmeverket i Rydsgård är privatägt och därför har kommunen inte
rådighet över det. Idag finns inte heller möjligheten att elda med flis då
verket är konstruerat för att elda med pellets.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-23.
Motion daterad 2016-12-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 110:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 45: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen 2017-03-08, § 100: Kommunstyrelsen beslutar att
remittera medborgarförslaget till miljöstrategiska enheten för yttrande.
Kommunfullmäktige 2017-01-30, § 34: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Lena Johansson, enhetschef miljöstrategiska enheten.
Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare.
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Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om hur många i Skurup
folkbokförda elever gick i andra kommuners skolor
höstterminen 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
hur många i Skurup folkbokförda elever gick i andra kommuners skolor
höstterminen 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 43:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ekonomiskt bistånd
och återsökande från Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
ekonomiskt bistånd och återsökande från Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 44:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande gällande uthyrning av villor, ställd av Lars
Nyström (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-02-15.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 101:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

71 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 140

Dnr KS 2018.45

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till 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 2018-02-26 § 92:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 45:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

72 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 141

Dnr KS 2018.46

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om antal
ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till 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 2018-02-26 § 93:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 46:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

73 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 142

Dnr KS 2018.238

Svar på interpellation från Anders Bengtsson (L) och
Eva Hallmer Lindahl (L) till Skurupshem AB:s
ordförande om interna processer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till 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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 102:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Roland Hansson, Skurupshem AB:s ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

74 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 143

Dnr KS 2018.285

Svar på 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 bordlägga ärendet till 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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 105:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm, kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

75 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 144

Dnr KS 2018.191

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 till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande vad görs
för att inte få bordlagda ärenden pga att de inte hinner behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 95:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet då Sten Hamberg (M)
inte är närvarande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 55:
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

76 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 145

Dnr KS 2018.192

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 till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande hur
många av de motioner och medborgarförslag som behandlats vid dagens
sammanträde är yngre än ett år.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 96:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet då Sten Hamberg (M)
inte är närvarande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 56:
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

77 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 146

Dnr KS 2017.1223

Svar på Sven Rosengrens (-) fråga till
kommunfullmäktiges ordförande om näringslivsrådet
och dess ordförande har fått tillfälle att läsa
näringslivsplanen innan planen antogs i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (-) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
näringslivsrådet och dess ordförande har fått tillfälle att läsa
näringslivsplanen innan planen antogs i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att hon besvarar frågan vid nästa
sammanträde.
Svar från kommunfullmäktiges ordförande om att näringslivsrådet har fått
näringslivsplanen på remiss och haft en genomgång av den i december
2016. I mars 2017 efter att ny ordförande tillträtt, kom svar på remissen
från näringslivsrådet.
Sven Rosengren (-) kvarstår i sin uppfattning att näringslivsrådet och dess
ordförande inte fått läsa planen innan den antogs av kommunfullmäktige.
Ordföranden meddelar att hon kommer att kolla faktauppgifterna igen och
att ärendet kommer åter upp i kommunfullmäktige.
Sven Rosengren (-) meddelar att han inte kommer att närvara på
kommunfullmäktige i februari, varför ärendet kan behandlas på
kommunfullmäktige i mars.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 27:
Kommunfullmäktige beslutar att behandla frågan ånyo i
kommunfullmäktige i mars.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

78 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 147

Dnr KS 2018.283

Motion från Lars Nyström (SD) om behandling av
drogberoende i egen verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström om behandling av drogberoende i egen
verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-02-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 103:
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsberedningen

Justerandes signatur

Protokoll

79 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 148

Dnr KS 2018.297

Medborgarförslag om äldreboendegaranti som ger alla
över 85 år möjlighet att själva välja sitt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag föreslås att alla över 85 år ges äldreboendegaranti.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-03-05.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsberedningen

Justerandes signatur

Protokoll

80 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 149

Dnr KS 2018.296

Medborgarförslag om förlängt öppethållande av
dagverksamheten Kristallen på Flintebro
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag föreslås att Kristallen på Flintebro ska vara bemannad
även på lördagar och helger.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-03-05.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsberedningen

Justerandes signatur

Protokoll

81 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 150

Dnr KS 2018.341

Motion från Niklas Sjöberg (-) om att utveckla istället
för att avveckla biblioteket i Abbekås
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Niklas Sjöberg (-) om att utveckla istället för att avveckla
biblioteket i Abbekås.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-03-15.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsberedningen

Justerandes signatur

Protokoll

82 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 151

Dnr KS 2018.284

Medborgarförslag om införande av subventionerade
tilläggskort på kollektivtrafiken för gymnasieungdomar
i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att införa subventionerade tilläggskort på
kollektivtrafiken för gymnasieungdomar i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2018-02-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 104:
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla medborgarförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Protokoll

83 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 152

Dnr KS 2018.321

Anmälan interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att ökad andel
ekologisk mat skulle upphöra
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
att ökad andel ekologisk mat skulle upphöra.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-03-12
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Protokoll

84 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 153

Dnr KS 2018.377

Anmälan interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om trygg och säker
skola
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
trygg och säker skola.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-03-23.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Protokoll

85 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 154

Dnr KS 2018.391

Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
fadderboendeavtal med frivilligorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Sjöslätt (C), Ann Helen Nilsson (C) och Solbritt Lundgren (C) har
inlämnat motion vari det föreslås att Skurups kommun utreder möjligheterna
att sluta fadderboendeavtal med Röda korset, Svenska kyrkan eller annan
frivilligorganisation.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

86 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 155

Dnr KS 2018.390

Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om Skurups
kommuns landsbygdsmiljon för utveckling av
landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Sjöslätt (C), Ann Helen Nilsson (C) och Solbritt Lundgren (C) har
inlämnat motion vari det föreslås att det årligen avsätts medel i kommuns
budget till en landsbygdsmiljon som används till att utveckla landsbygden i
vår kommun.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

87 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 156

Dnr KS 2018.389

Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
handläggarrobot för en smartare välfärd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Sjöslätt (C), Ann Helen Nilsson (C) och Solbritt Lundgren (C) har
inlämnat motion vari det föreslås att en handläggarrobot börjar användas i
Skurups kommun.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

88 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 157

Dnr KS 2018.387

Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av
Skurupshem AB:s styrelseordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Kent Olsson (-), Niklas Sjöberg (-), Anders Kristiansen (-) och Sven
Rosengren (-) har inlämnat motion med följande förslag:
”På grund av nedanstående ostridiga omständigheter begär vi att
kommunfullmäktige uppdrar åt ägarrepresentanten att i moderbolaget begära
entledigande av styrelsens i Skurupshem AB ordförande, Roland Hansson.
Mot bakgrund av vad vi lägger ordförande till last så är det såväl klädsamt
som solidariskt om resten av presidiet ställer sina platser till förfogande,
men det är inget vi begär.”
__________

Justerandes signatur

Protokoll

89 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 158

Dnr KS 2014.740

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Anders
Hansson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Hansson (V) utses Babak
Rahimi (V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 107/2018 att bevilja Anders Hansson (V)
avsägelse från sina uppdrag. Därmed behöver ny ersättare i
kommunstyrelsen utses.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten

Justerandes signatur

Protokoll

90 (90)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-03-26

KS 2018.2

KF § 159

Dnr KS 2014.740

Val av ersättare i Stiftelsen Rydsgårdshus efter Anders
Hansson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Stiftelsen Rydsgårdshus efter Anders Hansson (V) utses
Maria Ivansson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 107/2018 att bevilja Anders Hansson (V)
avsägelse från sina uppdrag. Därmed behöver ny ersättare i Stiftelsen
Rydsgårdshus utses.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten
Stiftelsen Rydsgårdshus
Maria Ivansson

Justerandes signatur

