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Beslutande
Bengt Andersson (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Sylve Qvillberg (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Eva Roslund (S)
Lisen Hendeberg (V)
Göran Pettersson (MP)
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L), t o m § 175
Sven Rosengren (-)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Sten Hamberg (M)
Björn Hortevall (M)
Johan Bolinder (M)

Kristina Andersson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Niklas Sjöberg (-)
Anders Kristiansen (-)
Kent Olsson (-)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Christer Nilsson (SD)
Göran Lindahl (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Arne Nilsson (SD)
Margareta Anderberg (S)
Albin Karlsson (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S), fr o m § 165
Mats Anderberg (S)
Birthe Thomsen (S)
Robin Jönsson (V)
Anders Bengtsson (L), fr o m § 176
Monica Larsson (SD)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Richard Bergendahl (MP)
Sixten Wickman (KV)
Marie-Louise Frödin (KV)
Roland Persson (C)

Ingemar Johansson (C)
Lis-Lott Hortevall (M)
Lisbeth Gjöl Johannessen (M)
Magnus Book (SD)
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Ärenden vid dagens sammanträde
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Svar på fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande hur många av
de motioner och medborgarförslag som behandlats vid kommunfullmäktiges
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Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av Skurupshem AB:s
styrelseordförande .................................................................................................................... 70
Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om Skurups kommuns landsbygdsmiljon för
utveckling av landsbygden ....................................................................................................... 71
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Brukshundklubb ....................................................................................................................... 74
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arbetsmiljön för cheferna i Skurups kommun .......................................................................... 76
Fråga från Johan Bolinder (M) angående extra styrelsemöte med Skurupshem AB ............... 77
Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om att
ökad andel ekologisk mat skulle upphöra ................................................................................ 78
Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
trygg och säker skola ................................................................................................................ 79
Entledigande av Truls Hülphers (MP) som ledamot i Nils Larssonska stiftelsen .................... 80
Val av ledamot i Nils Larssonska stiftelsen ............................................................................. 81
Avsägelse från Thomasin Thurén (M) som ersättare i kommunfullmäktige ........................... 82
__________
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KF § 160

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Roslund (S) och Sten Hamberg (M) utses till justerare med Lars Dekan
(SD) som ersättare.
__________
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KF § 161

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns med den justeringen att ärendena 49 och 50 utgår
då något interpellationssvar inte föreligger.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att ärende 33, Svar på medborgarförslag om att låta
ensamkommande flyktingbarn få stanna i kommunen även då de fyllt 18 år,
dras ur och behandlas i samband med när svar på motion om
fadderboendeavtal föreligger.
Sven Rosengren (-) yrkar avslag på Jörgen Sjöslätts yrkande och att ärende
33 ska hanteras vid dagens sammanträde.
Johan Bolinder (M) yrkar att ärende 49 och 50, som avser svar på
interpellationer, utgår då något interpellationssvar inte föreligger.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Sjöslätts (C) yrkande att ärende
33 ska dras ur och Sven Rosengrens (-) yrkande att ärendet ska behandlas
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärende 33 ska hanteras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) yrkande om att
ärendena 49 och 50 utgår och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen redovisar följande:
- Uppföljning av bredbandsutbyggnad.
- Vision 2030, bostadsbyggnation.
- Redovisning av arbetsmarknadsfrågor.
- Revidering av näringslivsplanen.
Kultur- och fritidsberedningen redovisar följande:
- Fått en presentation av Skånes Ridsportförbund som har på uppdrag av
Skurups kommun och i dialog med samtliga ridklubbar i Skurups kommun
som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet genomfört en nuläges- och
behovsanalys.
- Nominerat Michael Segerström till Region Skånes kulturpristagare 2018.
- Fått en uppdaterad information gällande kommunens samlade konstverk
där det fortfarande saknas lokal för att förvara kommunens konst.
Revisionens ordförande Bertil Nordström redovisar ett nytt
granskningskoncept där det genomförs uppföljning av 5 granskningar som
genomfördes under 2016.
Kommunfullmäktiges presidium redovisar att studiebesök genomförts på
kommunens skolor, varvid samtal skett med elever kring nästa barn- och
ungdomsfullmäktige.

Beslutsunderlag
Information från kultur- och fritidsberedningen,
samhällsbyggnadsberedningen och kommunutvecklingsberedningen.
__________
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Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ej färdigberedda medborgarförslag per 2018-04-09.
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag per 2018-04-09.
__________
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Redovisning av ej färdigberedda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ej färdigberedda motioner per 2018-04-09.
Redovisning av ej färdigberedda motioner per 2018-04-09.
__________
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Årsredovisning 2017 för Skurups kommun inklusive
koncernen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
bilaga.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga.
Niklas Sjöberg (-), Anders Kristiansen (-), Sven Rosengren (-) och Kent
Olsson (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2017 för Skurups kommun, inklusive koncernen
redovisas i bilaga. Årets resultat uppgår till + 24,6 mkr. 15,6 mkr föreslås
avsättas till resultatutjämningsreserven som därefter uppgår till 39,6 mkr.
Balanskravsresultatet uppgår till 7,9 mkr. Kommunen har inga tidigare
underskott avseende balanskravsresultat som behöver återställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-22.
Årsredovisning, daterad 2018-03-22.
Revisionsberättelse mm, daterad 2018-04-06.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 § 141:
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2017 för Skurups
kommun inklusive koncernen samt, att avsätta 15,6 mkr till resultatutjämningsreserven vilket innebär att den därefter uppgår till 39,6 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13, § 86: Informationen läggs
till handlingarna. Ärendeprocessen för årsredovisningen blir i år samma som
tidigare år men ska ses över inför nästa år.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) och Margaretha Anderberg (S) yrkar att ärendet
bordläggs.
Anders Kristiansen (-), Johan Bolinder (M), Niklas Sjöberg (-) och Lars
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Nyström (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet eller om ärendet
ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige bifaller
bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till bordläggning
Nej-röst för bifall till att ärendet avgörs idag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges 20 ja-röster och 21 nej-röster,
enligt till protokollet fogad bilaga. Med mer än en tredjedel av de
närvarande ledamöterna beslutar kommunfullmäktige således att bordlägga
ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
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Framläggande av revisionsberättelse för 2017 samt
prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktiges beredningar, nämnder och
överförmyndare verksamhetsåret 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår då frågan om ansvarsfrihet ska behandlas i samband med
årsredovisningen som bordlagts vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse, granskningsredogörelse och
granskningsrapporter för de helägda kommunala bolagen. Revisorerna har
granskat den verksamhet som bedrivits av kommunstyrelsen,
myndighetsnämnderna, fullmäktigeberedningarna och genom utsedda
lekmannarevisorer även verksamheten i Skurups kommunhus AB,
Skurupshem AB, Skurups kommunala AB, Skurups Elverk AB och Skurups
Jordbruks AB under 2017. Av revisionsberättelsen framgår bland annat
följande bedömning från revisorerna:
”Vi bedömer att verksamheten under året, och resultatet i årsbokslutet i
huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan.
Det är dock vår bedömning är att. mätbarheten för kommunens
verksamhetsmål bör förbättras.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Skurups
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll
har varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt övriga ledamöter i dessa.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.”
Beslutsunderlag
Granskningsrapport årsbokslut och årsredovisning 2017 Skurups kommun
inklusive koncernen.
Bilaga 1 revisorernas redogörelse.
Presentation.
Granskningsrapport 2017 Skurups Kommunhus AB.
Granskningsrapport 2017 Skurup Kommunala AB.
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Granskningsrapport 2017 Skuruphem AB.
Granskningsrapport 2017 Skurups Elverk AB.
Granskningsrapport 2017 Skurups Jordbruks AB.
Revisionsberättelse, daterad 2018-04-06
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
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Stämmodirektiv Skurups Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Inför Skurup Kommunhus AB:s årsstämma ska instruktion ges till
ägarombudet avseende fastställande av resultat- och balansräkning,
disposition av resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktör.
Vid kommunstyrelsens behandling ar ärendet påminner Niklas Sjöberg (-)
och Solbritt Lundgren (C) att det till kommunfullmäktige lämnats två
motioner:
Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av Skurupshem AB:s
styrelseordförande, KS 2018.387 och motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl
om rekryteringsprocess för Skurups kommunala bolag, KS 2017.398.
Kommunstyrelsen konstaterar att motionerna inte är färdigbehandlade
varför något ägardirektiv i enlighet med motionerna inte kan ges. I de fall
kommunfullmäktige bifaller någon eller några av dessa motioner kommer de
att hanteras i enlighet med gällande reglemente.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08
Årsredovisning 2017 Skurups Kommunhus AB
Skurups Kommunhus AB, styrelsens beslut om årsredovisning
Skurups Kommunhus AB, revisionsberättelse och granskningsrapport.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens förslag 2018-04-04 § 156:
Ger härmed utsett ombud rätt att agera i Skurups kommuns namn vid
årsstämman i Skurups Kommunhus AB avseende bokslutet 2017. Följande
stämmodirektiv ges.
1. Resultat- och balansräkning fastställs.
2. Bolagets balanserade resultat behandlas i enlighet styrelsens förslag.
2. Koncernbidrag ska beslutas av moderbolaget.
3. Styrelsens ledamöter, och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2017.
4. Arvode till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna
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utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
5. Välja Ernst & Young AB till extern revisor för en period av ett år,
6. Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.
7. Ge Skurups kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i koncernens
dotterbolag i uppdrag att anta följande styrdokument;
- Uppförandekod för att förebygga och förhindra korruption
- Vision 2030.
__________
Beslutet skickas till:
Stämmoombud.
Styrelsen för Skurups Kommunhus AB.
Marcus Willman, VD Skurups Kommunhus AB.
Ekonomienheten.
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Ändring av aktieägaravtal, ägardirektiv och
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till ägardirektiv,
ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har översänt förslag till nya
ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning till ägarna för godkännande.
Dokumenten kommer därefter att behandlas på bolagsstämman i maj.
Nuvarande ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning är sammanfogade i ett
enda dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera
dokumentet, så togs beslut att dela upp det i tre individuella dokument,
vilket får ses som tämligen logiskt.
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning
och dom innehåller också smärre redaktionella justeringar i och med att det
tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större förändringar i sak,
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig
uppdatering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2018-02-21.
Nu gällande ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning med inklusive
ändringar.
Förslag till ägardirektiv, ägaravtal, bolagsordning.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-04 § 157:
Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till ägardirektiv,
ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 88:
Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till ägardirektiv,
ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Justerandes signatur

Protokoll

18 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 168

Dnr KS 2018.240

__________
Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Justerandes signatur

Protokoll

19 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 169

Dnr KS 2018.311

Överföring av medel för ej slutförda
investeringsprojekt från 2017 till 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna önskar få investeringsmedel för ej slutförda investeringar
överförda från 2017 till 2018 med totalt 23,7 mkr
fördelat med 14,4 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 9,6 mkr
för den avgiftsfinansierade verksamheten. Bedömningen är att
investeringsvolymen klaras inom kommunens likviditet.
Beslutsunderlag
Överföring anslag från 2017 till 2018, 2018-03-19.
Tjänsteskrivelse överföringar 2017-2018, 2018-03-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens förslag 2018-04-04 § 155:
Att överföra investeringsmedel från 2017 till 2018 med 14,4 mkr avseende
skattefinansierad verksamhet och med 9,6 mkr avseende avgiftsfinansierad
verksamhet i enlighet med bifogad sammanställning.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.

Justerandes signatur

Protokoll

20 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 170

Dnr KS 2018.36

Reglemente för Skurups kommuns stiftelseförvaltning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för Skurups
kommuns stiftelseförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förslag till reglemente för Skurups kommuns
stiftelseförvaltning. Syftet är att skapa struktur och tydlighet i
stiftelseförvaltningen.
Reglementet innehåller bland annat en ansvarsfördelning för kommunens
organisation, regler för ekonomisk förvaltning, löpande förvaltning,
medelsförvaltning och allmän förvaltning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09.
Förslag till reglemente för Skurups kommuns stiftelseförvaltning.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 KS §162: Kommunfullmäktige antar
upprättat förslag till reglemente för Skurups kommuns stiftelseförvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 89:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för Skurups
kommuns stiftelseförvaltning.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Ekonomienheten.
Revisorerna.
Förvaltningarna.

Justerandes signatur

Protokoll

21 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 171

Dnr KS 2018.46

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om antal
ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017 bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om antal ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 141:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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

22 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 172

Dnr KS 2018.43

Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om hur många i Skurup
folkbokförda elever gick i andra kommuners skolor
höstterminen 2017 - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 137:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 43:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

23 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 173

Dnr KS 2018.44

Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ekonomiskt bistånd
och återsökande från Migrationsverket - bordlagt
ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
ekonomiskt bistånd och återsökande från Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 138:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 44:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

24 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 174

Dnr KS 2018.234

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD till
kommunstyrelsens ordförande gällande uthyrning av
villor - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD till kommunstyrelsens ordförande
gällande uthyrning av villor.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-02-15.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 139:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 101:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

25 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 175

Dnr KS 2018.45

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 140:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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

26 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 176

Dnr KS 2018.238

Svar på interpellation från Anders Bengtsson (L) och
Eva Hallmer Lindahl (L) till Skurupshem AB:s
ordförande om interna processer - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengtsson (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) har i interpellation till
Skurupshem AB:s ordförande ställt frågor om bolaget och dess
förbättringsarbete av de interna processerna.
Roland Hansson (S), Skurupshems ordförande, redovisar skriftligt svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-02-18.
Svar på interpellation, 2018-03-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 142:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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

27 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 177

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 - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 143:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 105:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

28 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 178

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 - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande om vad
som görs för att inte få bordlagda ärenden pga att de inte hinner behandlas
på kommunfullmäktiges sammanträde.
Lena Axelsson (S), kommunfullmäktiges ordförande, lämnar svar på frågan.
Frågeställningar som övervägs av presidiet är bland annat förlängning av
sammanträdena i maj och juni, införande av omröstningsapp samt införande
av repliktid.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 144:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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

29 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 179

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 - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande om hur
många av de motioner och medborgarförslag som behandlats vid dagens
(2018-02-26, ursprungligen 2018-01-29) sammanträde är yngre än ett år.
Lena Axelsson (S), kommunfullmäktiges ordförande, svarar på frågan och
redovisar att 7 av 11 motioner var yngre än ett år och att 5 av 9
medborgarförslag var yngre än ett år.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 145:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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

30 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 180

Dnr KS 2017.1223

Svar på fråga från Sven Rosengrens (-) till
kommunfullmäktiges ordförande om näringslivsrådet
och dess ordförande har fått tillfälle att läsa
näringslivsplanen innan planen antogs i
kommunfullmäktige - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga och svar läggs till handlingarna.
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.
Vid dagens sammanträde svarar Lena Axelsson (S), kommunfullmäktiges
ordförande, att näringslivsrådet har haft planen uppe för diskussion.
Eftersom rådet har bytt ordförande kan det vara så att nuvarande ordförande
inte läst planen. Revidering av planen har påbörjats och den kommer att
behandlas av näringslivsrådet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 146:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 27:
Kommunfullmäktige beslutar att behandla frågan ånyo i
kommunfullmäktige i mars.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

31 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 181

Dnr KS 2016.544

Avskrivning av motion från Björn Hortevall (M) om att
Skurups kommun utfärdar uthyrningsgarantier
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avskrivs.
Sammanfattning av ärendet
Björn Hortevall (M) har i mail till kommunen meddelat att han återkallar sin
motion om att Skurups kommun utfärdar hyresgarantier.
Med anledning av detta bör motionen avskrivas från vidare beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-06.
Motion daterad 2016-05-02.
Mailkonversation, daterad 2018-02-05.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 158: Motionen avskrivs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 82: Motionen avskrivs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16, § 64: Ärendet
återremitteras för ytterligare beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20, § 265, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Björn Hortevall (M).

Justerandes signatur

Protokoll

32 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 182

Dnr KS 2017.784

Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om Skurups
kommuns yttrande till förvaltningsrätten - bordlagt
ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
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.

Justerandes signatur

Protokoll

33 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 182

Dnr KS 2017.784

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04.
Motion daterad 2017-08-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 130:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag, motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad) och alternativförslaget (motionen bifalles) och
finner att kommunfullmäktige bifaller alternativförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.

Justerandes signatur

Protokoll

34 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 183

Dnr KS 2017.1044

Svar på motion från Anders Bengtsson (L) om
omarbetning och revidering av kommunens s k
nyckeltal - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 131:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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.
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__________
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 - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 132:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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 - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med förvaltningens svar.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 133:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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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Svar på medborgarförslag om en policy att
tjänstetillsättningar prövas genom ett öppet
rekryteringsförfarande - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalles.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 135:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 68:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och lämnar
följande förslag:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
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Alternativförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-), Lars Nyström (SD), Sven Rosengren (-) och Sven Åke
Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(medborgarförslaget bifalles).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(medborgarförslaget avslås) och alternativförslaget (medborgarförslaget
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller alternativförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Personalenheten.
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på medborgarförslag om trädgårdavfall till fliseldat värmeverk i Rydsgård - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 136:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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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Medborgarförslag om insatsstyrka - återkallat av
förslagställaren - bordlagt ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Medboragförslaget avskrivs då det återkallats av förslagsställaren.
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.
Kompletterande information om medborgarförslag om insatsstyrka i
Skivarp, 218-02-09.
Återkallande av medborgarförslag 2018-02-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 134:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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
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bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 26:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
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 forum för samtal mellan
ungdomar och seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslagsskrivaren uppger att våra ungdomar brukar få tillgång
till PRAO och PRYO-platser. Oftast är dessa mer traditionella med
produktion av produkt eller tjänst. Det saknas en medmänsklig aspekt av
samtal mellan generationer. Det saknas forum / möjlighet för att umgås på
ett enklare sätt och utrymme att mötas och förstå varandra. Syftet med
medborgarförslaget är att seniorer och skolungdom kan dela erfarenheter,
kunskap och skapa nya nätverk.
Genom medborgarförslaget yrkas på att Skurup kommun anordnar tillgång
till intresserade seniorer att ta emot skolelev för ett rent socialt utbyte under
någon timme, under avsatt period för reducerad isolering och bättre
förståelse över generationerna.
Generationsmöten är ett sätt att motarbeta åldersegregation. Det kanske
viktigaste incitamentet / aspekten för ett lyckat generationsmöte är ett
gemensamt intresse som är hållbart över längre tid. I Skurups kommun har
man t ex generationsmöte i skolan, Flintebro och elever vid Maria skolan.
Syftet med träffarna har varit utbyte mellan barn och äldre. Många barn i
dag har inga äldre förebilder. Vid mötena har man ett tema t ex
korvgrillning, besök till ankdammen, tomatfröplantering, akvarell målning
uppe på Mariaskolan, man har klätt en rullator till påsken, besök av
hemglassbilen- köpt sin egen glass med hjälp av varandra, barnen har visat
upp Mariaskolan genom sina ”paddor”, träff ute i Flintebros glashus under
våren, teater, blivit visad hur en skola ser ut i dag.
Gummifabriken är ett All aktivitetshus. Under veckorna finns ett 20 tal
aktörer som besöker Gummifabriken, SPF Seniorerna har trafikkurs, tränar
på gym – Senior Sport School har sina möten etc. Andra
frivilligorganisationer har också möjlighet att nyttja Gummifabrikens
lokaler. Gummifabriken är ett levande Allaktivitetshus och har mycket goda
förutsättningar för att möjliggöra möten för intresserade över
generationsgränser på ett naturligt sätt. Intresserade seniorer och
skolungdomar har möjlighet att med stöd från Gummifabriken skapa
förutsättningar att utveckla möten över generationsgränser genom t ex olika
tema träffar (film, teater, läxhjälp, matlags tävling, musik och sång).
Skola- utbildningsförvaltningen uppger att om det ska ske under skoltid och
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vara del av en prao-verksamhet är det rektorn och skolan som bestämmer
det pedagogiska upplägget enligt skollag och läroplan för alla skolaktiviteter
inkl hur praktisk arbetsmarkandsorientering ska se ut.
För att uppnå ett lyckat generationsmöte är ett gemensamt intresse mellan
aktörerna grunden och som är hållbart över längre tid. Det kan vara naturliga
inslag i Prao, temadagar, arbetslivsveckor eller som del i
samhällskunskapsundervisningen. Det är dock viktigt att poängtera att detta
styrs av skolans lokala arbetsplaner som i sin tur bygger på läroplanens
måluppfyllelse och detta kan se olika ut över tid och i de olika
årskurserna. Att ha dialog med studie- och yrkesvägledare på skolan kan
vara ett sätt att bygga upp strukturer för möte över generationerna om det
exempelvis bygger på yrkes- och livserfarenheter. Detta kan skolan ha
glädje av när det exempelvis gäller temaarbete om arbetsliv.
Individ- och omsorgsberedningen ser positivt på möten över generationerna.
Individ- och omsorgsberedningen ser inte förslaget som ett kommunalt
uppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12.
Medborgarförslag daterat 2017-09-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-03-28 § 126:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Individ och omsorgsberedningens förslag:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 75:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Individ och omsorgsberedningens förslag:
Medborgarförslaget avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2018-02-05, § 4: Individ och
omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 §323, att motionen remitteras
till individ- och omsorgsberedningen.

Justerandes signatur

Protokoll

48 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 189

Dnr KS 2017.869

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Jessica Svensson, skolan.
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Svar på medborgarförslag om att låta
ensamkommande flyktingbarn få stanna i kommunen
även då de fyllt 18 år
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
bilaga.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga.
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit avseende om att ensamkommande
flyktingbarn som Skurups kommun tar/tagit emot ska få stanna i kommunen
även då de fyllt 18 år. I Medborgarförslaget föreslås att Skurups kommun
visar att de ensamkommande barnen skall får trygghet i sina kaotiska liv.
Migrationsverket har enligt lag det övergripande ansvaret för asylsökande.
Har Migrationsverket ansett att en person är under 18 år ska den då få det
stöd som socialtjänstlagen ger den. Stödet som ges till ensamkommande
flyktingbarn omfattar så väl rätt till boende som till utbildning och fostran.
Ensamkommande barn som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT)
skrivs då ut från mottagningssystemet och räknas då som kommunmottagna
i den anvisade kommunen, EBO-boende och inte längre som en anvisning.
Individuella bedömningar görs alltid utifrån den unges behov. Har den unge
ett särskilt vårdbehov kan behovet matchas utifrån detta med annan extern
placering.
När den unge fyller 18 år och inte har PUT kan kommunen välja fortsätta
svara för den unges omsorg fram till Migrationsverkets asylbeslut eller låta
den unge flytta vidare till Migrationsverkets boende som då svarar för den
unges behov. Har den unge ett vårdbehov som föranleder att de är i behov
av fortsatta insatser från socialtjänsten ska kommunen fortsätta tillgodose
detta så länge vårdbehovet kvarstår.
Skurups kommun har idag 67 ensamkommande barn/ungdomar som man
svarar för. 38 av dessa har hitintills fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
29 asylsökande barn/ungdomar väntar beslut om asyl. Totalt har
Migrationsverket anvisat 108 ensamkommande barn/ungdomar till Skurups
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kommun. 41 barn/ungdomar har avslutats då de inte har behov av insatser
från socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16.
Medborgarförslag daterat 2017-03-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-03-28 § 127:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag
Medborgarförslaget bifalles.
Alternativförslag
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 76:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag
Medborgarförslaget bifalles.
Alternativförslag
Medborgarförslaget avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2018-02-05, § 5:
Huvudförslag
Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget.
Alternativförslag
Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige 2017-06-21 §223: Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget får ställas och att remittera det till individ- och
omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 183: Kommunfullmäktige beslutar att
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bordlägga ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Niklas Sjöberg (-) och Johan Bolinder (M) yrkar bifall
till alternativförslaget (medborgarförslaget avslås).
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand
bifall till alternativförslaget (medborgarförslaget avslås).
Maria Nyman Stjärnskog (S) yrkar bifall till huvudförslaget
(medborgarförslaget bifalles).
Maria Ivansson (MP) och Anders Bengtsson (L) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet eller om ärendet
ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige bifaller
bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till bordläggning
Nej-röst för bifall till att ärendet avgörs idag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
21 ja-röster och 20 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) m fl
angående bredband i gruppboenden och andra typer
av boenden i kommunal regi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
Medel tas ur årets resultat.
Sammanfattning av ärendet
Motionen tar upp frågan om permanent nätverksanslutning för brukare i alla
kommunala boenden och ger förslag på metod – trådlöst bredband genom att
ansluta till kommunens öppna nät. Det ska också vara enkelt och billigt.
Omfattning
Följande boende (totalt 175 lägenheter) inkluderas i planen och i denna
skrivelse:
- Särskilt boende: Bruksgården, Lillgården, Flintebro (137 lägenheter)
- Servicelägenheter Flintebro (20 lägenheter)
-

LSS-boenden på Tegelgatan 17, Bruksg. 11, Bruksg. 18 (18 lägenheter)

Lösningsförslag
Individ- och omsorgsförvaltningen föreslår en kombinerad lösning med
delade kostnader enligt nedan.
A. Skurups kommun tillhandahåller gratis wifi med full täckning, dvs ett
wifi som täcker in brukarnas behov i de egna lägenheterna såväl som i de
gemensamma utrymmena. Samma utrustning kan även nyttjas av personalen
på boendet. Boende och personal ansluter till separata nät.
B. Fastighetsägaren installerar fasta nätverksuttag med dubbla uttag i varje
lägenhet. Fastighetsägaren väljer internetleverantör eller låter det vara fritt
för den boende att välja leverantör. Via uttaget kan den boende nyttja
tjänster av eget val såsom Internet, IP-TV och IP-telefoni. Det ska inte vara
möjligt/tillåtet att anskaffa egna privata wifis till lägenheterna då de kan
störa kommunens wifi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24.
Motion, daterad 2015-11-26.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-03-28 § 128:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag:
Överlämna ärendet till budgetgruppen för beaktande i budget 2019.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 77:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna ärendet
till budgetgruppen för beaktande i budget 2019.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Individ- och omsorgsberedningen 2018-02-05, § 7: Individ- och
omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 4: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till individ- och
omsorgsberedningen med hänvisning till att det framkommit nya
förutsättningar som rör ärendet och att det därmed inte är färdigberett.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2017-10-17, § 60:
Presidieberedningen beslutar att visa ärendet åter till kommunstyrelsen då
det saknar underlag om vilket budgetram åtgärden ska belasta.
Kommunstyrelsen 2017-08-29, § 249: Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot individ- och omsorgsberedningens förslag, vilket innebär att
motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-16, § 56, att ge
förvaltningen i uppdrag att komplettera tjänsteskrivelsen med huruvida
medel finns inom ramen eller ej. Vidare beslutade kommunstyrelsen
arbetsutskott att ärendet efter kompletteringen är allsidigt belyst och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-06-12, § 40, att
kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunstyrelsens beslutade 2016-08-03, § 245, att återremittera ärendet
för närmare utredning av kostnaderna för installation av bredband i särskilda
boende m m.
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Individ- och omsorgsberedningen beslutade 2016-05-12, § 16, att
lämnade förslag att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25, § 20, att remittera motionen
till Individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Bengtsson (L), Pernilla Lidfeldt (SD), Åsa Ekblad (M), Jörgen
Sjöslätt (C) och Sven Åke Strandberg (KV) Sven Rosengren (-) yrkar bifall
till motionen.
Kent Olsson (-) yrkar bifall till motionen samt att finansiering sker genom
att minska årets resultat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om bifall till motionen
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om att finansiering ska
ske genom minskning av årets resultat och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen
Rickard Pettersson förvaltningschef
Agneta Westling systemförvaltare
Ekonomienheten
IT-enheten
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att införa
tillväxtpris i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga.
Jörgen Sjöslätt (C) och Solbritt Lundgren (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jörgen Sjöslätts yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg har på uppdrag av Kommundirektör Marcus Willman
utrett motion från Niklas Sjöberg (-) om att införa tillväxtpris i Skurups
Kommun.
Kommunutvecklingsberedningen gav Marcus Willman i uppdrag att till
kommunutvecklingsberedningens möte i februari utreda innebörden av
priset och besvara följande frågeställningar:
1. Vilka priser delas ut idag?
2. Vem delar ut och i vilka sammanhang delas dessa ut?
3. Vad består priserna av?
Näringslivsrelaterade priser Skurups kommun
Tillsammans med Skurups sparbank och näringslivsrelaterade föreningar
delas ett antal pris ut på den årliga näringslivsfesten.
Skurups kommun delar ut Samverkanspris och Ambassadörspris.
Samverkanspriset delas ut för samverkan mellan skola och näringslivet.
Pristagare får diplom, blommor, deltagande på näringslivsfest samt 3000
SEK att användas i verksamheten.
Ambassadörspriset delas ut till person, företag eller förening. Pristagaren får
diplom, blommor samt 3000 SEK.
Skurups sparbank delar ut Ung och driftig
Företagarna Skurup delar ut Årets företagare
Skurups handel delar ut Årets handlare
Nyföretagcentrum delar ut Årets nyföretagare
Angränsande kommuner
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Angränsande kommuners priser finns beskrivna i bilaga.
Sparbanken Syd delar via sin stiftelse ut ett Tillväxtpris på sin årliga
Tillväxtdag.
Förvaltningens bedömning
Näringslivsenheten ser mycket positivt på att man lyfter och visualiserar
näringslivet i Skurup och dess vikt för samhällsutvecklingen, också genom
priser.
Skall ytterligare priser instiftas är det dock viktigt att det är en tydlig
distinktion mellan priserna, dess kriterier samt vad kommunen vill uppnå
med just dess kriterier.
Man kan också fundera på lämpligheten att ha ytterligare priser vid samma
tidpunkt eller om man skall välja att se över profilerna och kanske sprida ut
priserna över året. Detta torde skapa bättre förutsättningar för ett medialt
genomslag då tidningarna redan idag anser att det är svårt att täcka de
befintliga priserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15.
Motion daterad 2017- 09-22.
Kompletterande tjänsteskrivelse tillväxtpris, 2018-03-07.
Ambassadörspris, beslut i kommunfullmäktige § 60 2013.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-03-28 § 132:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles genom att instifta ett tillväxtpris. Kommunfullmäktige ger
Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer och
kriterier för priset.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 81:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag:
Huvudförslag
Motionen avslås.
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Alternativförslag
Motionen bifalles genom att instifta ett tillväxtpris. Kommunfullmäktige ger
Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer och
kriterier för priset.
Kommunutvecklingsberedningen 2018-02-12, § 3:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles genom att instifta ett tillväxtpris. Kommunfullmäktige ger
Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer och
kriterier för priset.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-12-04, § 82:
Kommunutvecklingsberedningen ger kommundirektören i uppdrag att till
kommunutvecklingsberedningens möte i februari utreda innebörden av
priset och besvara följande frågeställningar:
1. Vilka priser delas ut idag?
2. Vem delar ut och i vilka sammanhang delas dessa ut?
3. Vad består priserna av?
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 363: Motionen remitteras till
kommunutvecklingsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Niklas Sjöberg (C) och Kent Olsson (-) yrkar bifall till
alternativförslaget (Motionen bifalles genom att instifta ett tillväxtpris.
Kommunfullmäktige ger Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer och kriterier för priset).
Sylve Qvillberg (S) och Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar bifall till
huvudförslaget (motionen avslås).
Sven Rosengren (-) yrkar:
Motionen anses besvarad genom att instifta ett tillväxtpris.
Kommunfullmäktige ger Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer och kriterier för priset.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget (motionen avslås),
alternativförslaget (Motionen bifalles genom att instifta ett tillväxtpris.
Kommunfullmäktige ger Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
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arbeta fram riktlinjer och kriterier för priset) och Sven Rosengrens (-)
yrkande (Motionen anses besvarad genom att instifta ett tillväxtpris.
Kommunfullmäktige ger Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer och kriterier för priset) och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att huvudförslaget kommer att
utgöra huvudförslag i omröstningspropositionen. För att utse motförslag
ställer ordföranden proposition på alternativförslaget och Sven Rosengrens
(-) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller alternativförslaget
som motförslag.
Härefter godkänns följande omröstningsproposition:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (Motionen bifalles genom att
instifta ett tillväxtpris. Kommunfullmäktige ger
Kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer och
kriterier för priset)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till prokollet fogad bilaga,
32 ja-röster och 7 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla huvudförslaget (motionen
avslås).
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Enheten för näringsliv, arbetsmarknad och integration.
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Svar på medborgarförslag om att förbjuda
fyrverkeriförsäljning och ha ett organiserat event på
nyårsnatten
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag med följande förslag:
1. Yrkar på att Skurup kommun förbjuder fyrverkeriförsäljning i
kommunen för att visa att man är mån om att upprätthålla de regler man
instiftat.
2. Yrkar på att man anordnar ett konto där befolkningen kan donera pengar
för ett organiserat event på nyårsnatten, från lämpliga platser (för bästa
synlighet och säkerhet).
Förvaltningens slutsatser
Rådande lagstiftning ger inte utrymme för ett införande av ett lokalt förbud
av försäljning av fyrverkerier inom kommunen. Det tycks inte finnas något
direkt lagligt hinder för att anordna ett bankkonto för medborgarfinansiering
av ett organiserat nyårsevent, men ett sådant initiativ väcker frågor kring det
praktiska genomförandet. Ett införande av det föreslagna initiativet riskerar
att ge upphov till juridiska rävsaxar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Medborgarförslag daterat 2017-01-05.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 146:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-03-13 § 73: Medborgarförslaget
avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om kommunens
skötsel av sina grönområden och gatuanläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg föreslår i sin motion att en plan ska tas fram för hur vi ska
återställa våra grönområden och gatuanläggningar i det skick som de befann
sig förra mandatperioden.
Under 2015 så valde Skurups kommun genom politiska beslut att
förvaltningarna skulle se över sina verksamheter och var man kunde göra
neddragningar för att få budgeten i balans. På Kommunteknik valde man att
dra ner på bland annat gräsklippningen för att få budgeten i balans samt att
vi ville minska miljöpåverkan och öka den biologiska mångfalden i hela
kommunen genom att omvandla klippta gräsytor till ängsmark istället. Cirka
10 % av gräsytorna omvandlades till ängsmark under 2015, detta gjorde att
vi fick en del klagomål på gräsklippningen under 2015-2016. Inför 2017
valde vi att införliva cirka 5 % av ängsmarken till klippta gräsytor igen.
Planen inför 2018 är att den resterande ängsmarken kommer att börjas
klippas igen eftersom det har efterfrågats från kommuninvånarna.
När det gäller området kring stationen i Skurup så är detta planterat som en
Blomsteräng, det vill säga att blommorna växer fritt utan någon åtgärd under
växtsäsongen. Denna blomsteräng har växt så ända sedan man byggde om
stationen 2010. Tanken med blomsterängarna är att bin, humlor och andra
insekter trivs i en miljö med biologisk mångfald, det kan vara i en skog, äng
eller hage där det finns olika typer av blommor, växter eller småkryp. När
blomsterängen börjar vissna ner i augusti-september kan man välja att hugga
ner blomsterängen som då tappar sina fröer vilket gör att nya och fler
blommor växer upp under nästkommande säsong.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-29.
Motion daterad 2017-08-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 147:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunteknik fått utökad
budget för grönyteskötsel samt att det är svårt att tolka vad som avses med
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”i det skick de befann sig förra mandatperioden”.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 63:
Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunteknik fått utökad
budget för grönyteskötsel samt att det är svårt att tolka vad som avses med
”i det skick de befann sig förra mandatperioden”.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 318: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef.
Håkan Svensson, Samhällsbyggnadschef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att den
omfattande integrationsverksamheten måste
budgeteras
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg har i motion 2017-06-20 föreslagit att
integrationsverksamheten budgeteras, och att det för 2017, 2018 genomförs
genom att en kompletteringsbudget upprättas.
Någon kompletteringsbudget har inte upprättats för 2017 och 2018. På
grund av svårigheter att definiera vad som avses med integration i
kommunens olika verksamheter, vad detta kostar, och hur många och vilka
som beräknas flytta till kommunen samt när integrationen kan anses
genomförd görs bedömningen att det skulle vara mycket svårt att budgetera
kostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-15.
Motion daterad 2017-06-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 159:
Huvudförslag Motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheter att
definiera begrepp och budgetera kostnader relaterade till integration.
Alternativförslag Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 83:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheter att definiera
begrepp och budgetera kostnader relaterade till integration.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 284: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Protokoll

63 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 195

Dnr KS 2017.649

__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Staffan Welander, ekonomichef.
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Svar på motion från Arne Nilsson (SD) om otryggheten
i vårt samhälle
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Arne Nilsson (SD) har inkommit med en motion där han föreslår följande:
Att kommunfullmäktige beslutar att kontraktera ett vaktbolag för bevakning
av utsatta platser vid tider på dygnet när otryggheten är som störst.
Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjlighet till
kameraövervakning på utsatta platser i kommunen.
Konsekvensanalys/Överväganden
Skurups kommun har idag ett upphandlat vaktbolag som kan utföra
bevakningstjänster åt kommunen i den utsträckning som önskas. Detta har
också skett under vissa tider på året då det funnits ett behov av bevakning.
Ett alternativ till att anlita vaktbolag, är att själv anställa den personal som
krävs för uppdraget. Liknande har gjorts i andra kommuner i Skåne, där man
anställer kommunala Trygghetsvärdar.
Kameraövervakning kan med fördel användas som en del i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Dock måste först en
inventering över utsatta platser göras innan man kan se över möjligheten att
sätta upp kameror.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Kameraövervakningslagen (2013:460) reglerar var och hur kameror får
användas på platser dit allmänheten har tillträde. Det är Länsstyrelsen som
utfärdar tillstånd.
Ekonomi
Att anlita det av kommunen upphandlade bevakningsföretaget till utsatta
platser medför en kostnad. Det finns i dagsläget inga avsatta medel för ett
sådant uppdrag. En ekonomisk kalkyl kan tas fram för att se vad det skulle
medföra i kostnader. Dock måste först en inventering över hur uppdraget
skulle kunna se ut, göras. Timpris för vaktbolag att köra en så kallad yttre
rondering i kommunen kostar någonstans mellan 300-500 kr/h.
Skulle kommunen välja att anställa egna Trygghetsvärdar, kostar varje
person cirka 500 000 kronor och till detta tillkommer kostnader för fordon
som ligger årligen på 156 000 kronor. Övriga kostnader som tillkommer är
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utbildning, kläder etc som då uppgår till uppskattningsvis 25 000kronor per
person och år. Minimibemanningen för ett sådant uppdrag är två personer,
vilket man får ha med i beräkningen för att komma fram till hur många som
behöver anställas för att täcka ett schema.
När det gäller kameraövervakning så medför detta kostnader både i hyra,
installation och sen överföring av bild till mottagare hos larmcentral. Det
finns idag inga avsatta medel för detta centralt. En grov uppskattning av
priset för att sätta upp kameror, är för fyra kameror mellan 5-7000 kr/
månad under en avtalstid om 60 månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-21.
Motion daterad 2017-11-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 160:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionens första att-sats bifalles.
Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till att
kommunfullmäktige redan fattat ett sådant beslut i en annan motion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 84:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionens första att-sats bifalles.
Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till att
kommunfullmäktige redan fattat ett sådant beslut i en annan motion.
Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 418: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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__________
Beslutet skickas till:
Arne Nilsson (SD).
Malin Ekblad, säkerhetschef.

Justerandes signatur

Protokoll

67 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 197

Dnr KS 2017.915

Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om att
genomföra utbildningar i huskurage
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Sjöslätt (C) har inkommit med en motion om att inrätta konceptet
Huskurage i kommunens bostadsbolag, samt att det sker utbildning och
genomförs informationsinsatser så fort som möjligt.
Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld
i nära relationer, och metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera,
för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg mot grannarna då någon
far illa.
Tanken är att man inför en policy som innebär att man som boende vid
misstanke om våld, ska knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av
andra grannar och/eller ringa polisen vid akuta situationer.
Forskningsresultat visar att den metod som förespråkas av Huskurage är
mycket farlig och kan i värsta fall leda till angrepp mot den som vill hjälpa
till. Av den anledningen uppmanar därför Skurups kommun sina invånare att
ringa polis vid misstanke om brott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-21.
Motion daterad 2017-09-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 161:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen i grunden är
positiv till ett gemensamt ansvarstagande men att kommunen inte kan styra
privata bostadsbolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 85:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen i grunden är
positiv till ett gemensamt ansvarstagande men att kommunen inte kan styra
privata bostadsbolag.
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__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C)
Malin Ekblad, säkerhetschef

Justerandes signatur

Protokoll

69 (82)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-04-23

KS 2018.3

KF § 198

Dnr KS 2018.391

Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
fadderboendeavtal med frivilligorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 154: Motionen anmäls.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att motionen remitteras till
individ- och omsorgsberedningen.
Åsa Ekblad (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen eller individ- och omsorgsberedningen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att remittering ska ske till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av
Skurupshem AB:s styrelseordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av Skurupshem AB:s
styrelseordförande
Beslutsunderlag
Motion, 2018-03-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 157: Motionen anmäls.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om Skurups
kommuns landsbygdsmiljon för utveckling av
landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 155: Motionen anmäls.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunutvecklingsberedningen.
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Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
handläggarrobot för en smartare välfärd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
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.
Beslutsunderlag
Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl, 2018-03-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 156: Motionen anmäls.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsberedningen.
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Motion från Lars Nyström (SD) om placering av
minderåriga i äktenskap
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion:
Att ansvarig nämnd får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår
sig vara gifta i fortsättning kommer att placeras hos sina makar av
socialtjänsten.
Att ansvarig nämnd får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur
många minderåriga som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren
placerats hos sina makar.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyström (SD), 2018-04-04.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att motionen remitteras till
individ- och omsorgsberedningen.
Åsa Ekblad (M) och Lars Nyström (SD) yrkar att motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen eller individ- och omsorgsberedningen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Medborgarförslag gällande uppförande av ny
klubblokal och träningsplan för Skurups
Brukshundklubb
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag gällande uppförande av ny klubblokal och träningsplan
för Skurups Brukshundklubb
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-03-21.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsberedningen.
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Motion från Lars Nyström (SD) om införande av
avskärmade platser för valsedlar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till valnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion:
att Skurups kommun under valen 2018 inför avskärmade platser för
valsedlar så att skyddet för valhemligheten stärks.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyström (SD), 2018-04-12.
__________
Beslutet skickas till:
Valnämnden.
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Anmälan interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön för
cheferna i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
arbetsmiljön för cheferna i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-04-19.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande.
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Fråga från Johan Bolinder (M) angående extra
styrelsemöte med Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Johan Bolinder (M) ställer fråga till Skurupshems ordförande Roland
Hansson (S) angående varför det ”på uppmaning av moderbolaget” kallats
till extra styrelsemöte med Skurupshem AB och om moderbolaget kommet
delta på styrelsemötet samt vad som är mötets agenda.
Roland Hansson (S), ordförande Skurupshem AB, svarar att det är
moderbolagets ordförande som bett honom kalla till styrelsemöte.
Moderbolaget är Skurupshems ägare och därför har det kallats till
styrelsemöte.
__________
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Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att ökad andel
ekologisk mat skulle upphöra
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår då svar på interpellationen inte föreligger vid dagens
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 152:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande.
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Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om trygg och säker
skola
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår då svar på interpellationen inte föreligger vid dagens
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
trygg och säker skola.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-03-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 153:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande.
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Entledigande av Truls Hülphers (MP) som ledamot i
Nils Larssonska stiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Truls Hülphers entledigas från uppdraget som ledamot i Nils Larssonska
stiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
Truls Hülphers är utsedd till ledamot i Nils Larssonska stiftelsen och har
avflyttat från kommunen. Enligt stiftelsens urkund ska dess styrelse bestå av
kommunstyrelsens ordförande samt en fastighetsägare vardera från byarna
Skurup, Saritslöv, Sandåkra och Hylteberga. Hülphers som representerade
Sandåkra är inte längre valbar och ska därmed entledigas.
Nyval ska således ske av en ledamot som är fastighetsägare i Sandåkra.
__________
Beslutet skickas till:
Truls Hülphers.
Nils Larssonska stiftelsen.
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Val av ledamot i Nils Larssonska stiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Truls Hülphers är utsedd till ledamot i Nils Larssonska stiftelsen och har
avflyttat från kommunen. Enligt stiftelsens urkund ska dess styrelse bestå av
kommunstyrelsens ordförande samt en fastighetsägare vardera från byarna
Skurup, Saritslöv, Sandåkra och Hylteberga. Hülphers som representerade
Sandåkra är inte längre valbar och ska därmed entledigas.
Nyval ska således ske av en ledamot som är fastighetsägare i Sandåkra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nils Larssonska stiftelsen.
__________
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Avsägelse från Thomasin Thurén (M) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Thomasine Thuren entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Beslutet översänds till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Thomasine Thuren har i skrivelse begärt entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag som ersättare för Moderaterna i
kommunfullmäktige i Skurups kommun, Länsstyrelsen.
Val av ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Thomasine Thuren
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