Protokoll

1 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-05-14, kl. 18.00–22.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Bertil Nordström, revisor
Tommy Göransson, revisor

Justerade paragrafer

§ 212 - 233

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-05-22 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Camilla Westerdahl (S)

Lars Dekan (SD), § 216

__________________________________________________
Jimmy Nilsson (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-23

Datum då anslaget tas ned

2018-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist

Protokoll

2 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

Beslutande
Bengt Andersson (S)
Lena Axelsson (S)
Magnus Alm (S)
Jessica Möller (S)
Roland Hansson (S)
Maritha Johansson (S)
Sylve Qvillberg (S)
Anncristin Svensson (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Camilla Westerdahl (S)
Lisen Hendeberg (V)
Göran Pettersson (MP)
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Sven Rosengren (-)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Åsa Ekblad (M)
Roland Persson (C)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Richard Bergendahl (MP)
Sixten Wickman (KV)
Marie-Louise Frödin (KV)

__________

Justerandes signatur

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)
Birthe Thomsen (S)
Lis-Lott Hortevall (M), tjg del av § 216
Monica Larsson (SD)

Inger Ekelund (L)
Lis-Lott Hortevall (M)
Lisbeth Gjöl Johannessen (M)
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Ärenden vid dagens sammanträde
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Framläggande av revisionsberättelse för 2017 samt prövning av ansvarsfrihet för
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Överföring av medel för ej slutförda investeringsprojekt från 2017 till 2018 ......................... 15
Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande om
antal ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017 .................................................... 16
Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om hur
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gatuanläggningar ...................................................................................................................... 29
Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att den omfattande integrationsverksamheten
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Svar på motion från Arne Nilsson (SD) om otryggheten i vårt samhälle ................................ 33
Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om att genomföra utbildningar i huskurage ...... 36
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Val av ledamot i Nils Larssonska stiftelsen ............................................................................. 38
Avsägelse från Håkan Levau (SD) från uppdraget som 2 vice ordförande och ledamot i
valnämnden, samt nyval ........................................................................................................... 39
__________
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KF § 212

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Camilla Westerdahl (S) och Jimmy Nilsson (SD) utses till att justera
protokollet, med Åsa Ekblad (M) som ersättare.
På grund av jävssituation utses även Lars Dekan (SD) till att justera § 216.
__________
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KF § 213

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Fördragningslistan godkänns med tillägg avseende ärende om avsägelse
samt nyval.
__________
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Dnr KS 2018.183

Årsredovisning 2017 för Skurups kommun inklusive
koncernen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Skurups kommun
inklusive koncernen samt avsätter 15,6 mkr till resultatutjämningsreserven
vilket innebär att den därefter uppgår till 39,6 mkr.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) lämnar protokollsanteckning 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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 165:
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
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
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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
Med hänvisning till revisionsberättelsen beviljar kommunfullmäktige
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar,
överförmyndaren samt de övriga enskilda förtroendevalda i dessa organ för
verksamhetsåret 2017.
Jäv
Kommunfullmäktige noterar att de ledamöter och ersättare som hade
förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen och nämnderna m.m. under 2017 inte
deltar i den del av ärendet som avser kommunstyrelsen eller respektive
nämnd m.m.
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.
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Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.”
Vid kommunfullmäktiges behandling redovisar revisionens ordförande
Bertil Nordström revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport årsbokslut och årsredovisning 2017 Skurups kommun
inklusive koncernen.
Bilaga 1 revisorernas redogörelse.
Presentation.
Granskningsrapport 2017 Skurups Kommunhus AB.<!-- 9. # -->
Granskningsrapport 2017 Skurup Kommunala AB.
Granskningsrapport 2017 Skuruphem AB.
Granskningsrapport 2017 Skurups Elverk AB.
Granskningsrapport 2017 Skurups Jordbruks AB.
Revisionsberättelse, daterad 2018-04-06
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 166:
Ärendet utgår då frågan om ansvarsfrihet ska behandlas i samband med
årsredovisningen som bordlagts vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på revisorernas tillstyrkan om ansvarsfrihet
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
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Stämmodirektiv Skurups Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
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.
3. Koncernbidrag ska beslutas av moderbolaget.
4. Styrelsens ledamöter, och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2017.
5. Arvode till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna
utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
6. Välja Ernst & Young AB till extern revisor för en period av ett år,
7. Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.
8. Ge Skurups kommunhus AB:s ombud vid stämmorna i koncernens
dotterbolag i uppdrag att anta följande styrdokument/direktiv;
- Uppförandekod för att förebygga och förhindra korruption.
- Vision 2030.
- Skurups Kommunhus AB ges i uppdrag att ta fram en rekryteringspolicy
likt Skurups kommuns förfarande samt att Skurups Kommunhus AB
uppdrar åt sina dotterbolag att anta densamma.
Reservation
Kent Olsson (-), Sven Rosengren (-), Anders Kristiansen (-) och Niklas
Sjöberg reserverar sig mot beslutet angående ansvarsfrihet för Roland
Hansson (S) till förmån för Anders Kristiansens (-) yrkande.
Ledamöterna Från SD reserverar sig mot beslutet angående ansvarsfrihet för
Roland Hansson (S) till förmån för Anders Kristiansens (-) yrkande.
Eva Hallmer Lindahl (L) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Roland Hansson (S), Åsa Ekblad (M), Ann-Helen Nilsson (C) och Jimmy
Nilsson (SD) anmäler jäv vad gäller frågan om stämmodirektiv angående
ansvarsfrihet i Skurupshem AB, och deltar inte i handläggningen av detta.
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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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 167:
Ärendet bordläggs.
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
utgår enligt av kommunens fastställda ersättningsnivåer. För
lekmannarevisorerna ska arvodena inrymmas i av kommunfullmäktige
beviljat anslag.
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Magnus Alm (S) att
stämmodirektiv enligt punkt 8 kompletteras med följande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups Kommunhus AB att ta fram en
rekryteringspolicy likt Skurups kommuns förfarande samt att Skurups
Kommunhus AB uppdrar åt sina dotterbolag att anta densamma.
Anders Kristiansen (-) yrkar att punkten 8 kompletteras med direktiv att
Roland Hansson (S) ej ska beviljas ansvarsfrihet i styrelsen för Skurupshem
AB (yrkandet samt grunderna för detta framgår av bilaga).
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att punkten 8 kompletteras med direktiv att
Åsa Ekblad (M) ej ska beviljas ansvarsfrihet i styrelsen för Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Sjöslätts (C) yrkande om
komplettering avseende rekryteringspolicy och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Anders Kristiansens (-) yrkande
om att Roland Hansson (S) ej ska beviljas ansvarsfrihet och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning (1) begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för att Roland Hansson (S) ska beviljas ansvarsfrihet i Skurupshem
AB
Nej-röst för att Roland Hansson (S) inte ska beviljas ansvarsfrihet i
Skurupshem AB
Härefter ställer ordföranden proposition på sven Åke Strandbergs (KV)
yrkande om att Åsa Ekblad (M) ej ska beviljas ansvarsfrihet och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning (2) begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
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Ja-röst för att Åsa Ekblad (M) ska beviljas ansvarsfrihet i Skurupshem AB
Nej-röst för att Åsa Ekblad (M) inte ska beviljas ansvarsfrihet i Skurupshem
AB
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning (1) avges enligt till protokollet fogad
bilaga, 16 ja-röster och 15 nej-röster medan 6 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar såldes att Roland Hansson (S) ska beviljas
ansvarsfrihet.
Vid härefter verkställd omröstning (2) avges enligt till protokollet fogad
bilaga, 9 ja-röster och 4 nej-röster medan 25 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att Åsa Ekblad (M) ska beviljas
ansvarsfrihet.
__________
Beslutet skickas till:
Stämmoombud.
Styrelsen för Skurups Kommunhus AB.
Marcus Willman, VD Skurups Kommunhus AB.
Ekonomienheten.
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Överföring av medel för ej slutförda
investeringsprojekt från 2017 till 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 169:
Ärendet bordläggs.
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om antal
ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om antal ensamkommande flyktingbarn under åren 2015-2017.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 171:
Ärendet bordläggs.
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

17 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 219

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
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
hur många i Skurup folkbokförda elever gick i andra kommuners skolor
höstterminen 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 172:
Ärendet bordläggs.
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

18 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 220

Dnr KS 2018.44

Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ekonomiskt bistånd
och återsökande från Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
ekonomiskt bistånd och återsökande från Migrationsverket.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 173:
Ärendet bordläggs.
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

19 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 221

Dnr KS 2018.234

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD till
kommunstyrelsens ordförande gällande uthyrning av
villor
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD till kommunstyrelsens ordförande
gällande uthyrning av villor.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-02-15.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 174:
Ärendet bordläggs.
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

20 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 222

Dnr KS 2018.45

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen tas åter upp till behandling vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen och meddelar att han återkommer med kompletterande svar
vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 175:
Ärendet bordläggs.
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

21 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 223

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
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
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.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation daterad 2018-02-25.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 177:
Ärendet bordläggs.
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

22 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 224

Dnr KS 2018.321

Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att ökad andel
ekologisk mat skulle upphöra
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
att ökad andel ekologisk mat skulle upphöra.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-03-12.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 207:
Ärendet utgår då svar på interpellationen inte föreligger vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 152:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

23 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 225

Dnr KS 2018.377

Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om trygg och säker
skola
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
trygg och säker skola.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-03-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 208:
Ärendet utgår då svar på interpellationen inte föreligger vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 153:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

24 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 226

Dnr KS 2017.373

Svar på medborgarförslag om att låta
ensamkommande flyktingbarn få stanna i kommunen
även då de fyllt 18 år
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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
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.

Justerandes signatur

Protokoll

25 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 226

Dnr KS 2017.373

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 190:
Ärendet bordläggs.
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
bordlägga ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M) och Niklas Sjöberg (-) yrkar bifall
till kommunstyrelsens alternativförslag, det vill säga att medborgarförslaget

Justerandes signatur

Protokoll

26 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 226

Dnr KS 2017.373

avslås.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag, det
vill säga att medborgarförslaget avslås, och lämnar protokollsanteckning om
sitt ställningstagande.
Anncristin Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag,
det vill säga att medborgarförslaget bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslaget, det vill säga att medborgarförslaget avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anne Larsson, IFO-chef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.

Justerandes signatur

Protokoll

27 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 227

Dnr KS 2017.131

Svar på medborgarförslag om att förbjuda
fyrverkeriförsäljning och ha ett organiserat event på
nyårsnatten
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 193:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 146:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-03-13 § 73: Medborgarförslaget
avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 227

Dnr KS 2017.131

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll

29 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 228

Dnr KS 2017.785

Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om kommunens
skötsel av sina grönområden och gatuanläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att 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”.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 228

Dnr KS 2017.785

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 194:
Ärendet bordläggs.
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
”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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef.
Håkan Svensson, Samhällsbyggnadschef.

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 229

Dnr KS 2017.649

Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att den
omfattande integrationsverksamheten måste
budgeteras
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheter att definiera
begrepp och budgetera kostnader relaterade till integration.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Niklas Sjöberg (-), Sven Rosengren (-), Kent Olsson (-) och Anders
Kristiansen (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga.
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
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 195:
Ärendet bordläggs.
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.

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 229

Dnr KS 2017.649

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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-), Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Kent Olsson
(M) och Sven Rosengren (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
alternativförslag, det vill säga att motionen bifalles.
Anncristin Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag,
det vill säga att motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheter att
definiera begrepp och budgetera kostnader relaterade till integration.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget, motionen anses besvarad med
hänvisning till svårigheter att definiera begrepp och budgetera kostnader
relaterade till integration.
Nej-röst för bifall till alternativförslaget, motionen bifalles.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
20 ja-röster och 19 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens huvudförslag, att
motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheter att definiera
begrepp och budgetera kostnader relaterade till integration.
__________
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
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 196:
Ärendet bordläggs.
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet ska bordläggas eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
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__________
Beslutet skickas till:
Arne Nilsson (SD).
Malin Ekblad, säkerhetschef.
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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
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 197:
Ärendet bordläggs.
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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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet ska bordläggas eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga
ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C)
Malin Ekblad, säkerhetschef

Justerandes signatur

Protokoll

38 (39)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-14

KS 2018.516

KF § 232

Dnr KS 2014.740

Val av ledamot i Nils Larssonska stiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Gert Ekman, Hyltaskogsvägen 118, 274 37 Skurup, utses till ny ledamot i
styrelsen för Nils Larssonska stiftelsen efter Truls Hülphers.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 210:
Ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
__________
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Avsägelse från Håkan Levau (SD) från uppdraget som
2 vice ordförande och ledamot i valnämnden, samt
nyval
Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Levau (SD) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot och 2
vice ordförande i valnämnden.
Ingvar Wennersten (SD) utses till ny ledamot och 2 vice ordförande i
valnämnden för tiden intill 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Håkan Levau (SD) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget som
2 vice ordförande och ledamot i valnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Håkan Levau (SD), 2018-05-11.
__________
Beslutet skickas till:
Håkan Levau
Ingvar Wennersten
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