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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Till justerare utses Sven-Åke Strandberg (KV) och Solbritt Lundgren (C).
Jörgen Lidfeldt (SD) utses till ersättare.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Ärende nr 35 och 36, gällande avsägelser från uppdrag i Skurupshem AB,
utgår och behandlas vid nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att ärende 35 och 36, gällande avsägelser och nyval
till Skurupshem AB, utgår och behandlas vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna med godkännande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) informerar om följande:
- Ny ekonomichef, Jörgen Petersén, har anställts och tillträder den 1
september.
- Bolagsstämmor har hållits med de kommunala bolagen och ansvarsfrihet
har beviljats.
- Rekrytering av förvaltningschef och biträdande förvaltningschef för
skolförvaltningen pågår. Extra sammanträde med kommunstyrelsen
planeras.
- Ny inriktning inom husbyggnad på Nils Holgerssongymnasiet.
- Dialogkväll om förebyggande arbete hålls den 29 maj.
- Nya skolan; ekonomi och tid enligt plan.
- På förslag av elever har nya skolan getts namnet Prästamosseskolan.
Sammanfattning från samhällsbyggnadsberedningens möte 2018-05-22:
- Motion från Lars Nyström (SD) om att upprätta en policy gällande
luftledningar i kommunen är färdigbehandlad och föreslås bifallas.
- Motion från Niklas Sjöberg (-) om förbättrade möjligheter till på- och
avstigning från bil vid Skurups station är färdigbehandlad och föreslås bli
besvarad.
- Motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD) om parkbänk med
laddstationer är färdigbehandlad och föreslås bifallas
- Motion från Mackleanskolan om att sätta upp fler lyktstolpar i Abbekås by
vid lekplatsen är färdigbehandlad och utförd och föreslås bifallas.
- Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022
föreslås bli antagen.
Information från kultur- och fritidsberedningen:
- Utsett kulturpristagare, kulturstipendiat och idrottspristagare.
- Fått information från förvaltningen att lokalfrågan gällande förvaringen av
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kommunens konstverk är löst.
- Nationaldagsfirandet samt övriga evenemang.
Skol- och utbildningsberedningen:
- Vid junisammanträdet håller beredningen dialog med kommuninvånare.
Kommunfullmäktiges presidieberedning:
- Barn- och ungdomsfullmäktige har haft sammanträde.
- Information om den pågående utvärderingen av den politiska
organisationen. Dialog med parlamentariska gruppen hålls den 12 juni.
- Bolagsstämma med Kommunassurans.
Revisionens ordförande Bertil Nordström redovisar följande granskningar:
- Uppföljningsgranskning av 2016 års granskningar.
- Hemtjänsten.
- Bolagen; inköp och delegation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna med godkännande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Redovisning av kommunens kvalitet i korthet, KKIK
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna med godkännande.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Staffan Welander redovisar kommunens resultat i KKIK.
Kommunen har deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SKL)
”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK), sedan 2013. I KKiK redovisas
resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna.
Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse
med andra kommuner. 2017 deltog 260 kommuner.
KKiK använder ett fyrtiotal mått för att mäta kommunens prestationer inom
fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda
måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i
dialogen med invånarna.
De fem områdena är:
kommunens tillgänglighet
trygghetsaspekter i kommunen
medborgarens delaktighet och kommunens information
kommunens effektivitet
kommunen som samhällsutvecklare.
Beslutsunderlag
Rapport KKiK daterad 2018-04-16.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 199:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 132:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna med godkännande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
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Förslag till VA-taxa 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa 2018 ska vara oförändrad.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att VA-taxans brukningsavgift höjs.
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad. Den senaste höjningen av
brukningsavgiften genomfördes 2012.
Att förändra utbyggnadstakten enligt den redan beslutade VA-planen kan
innebära att Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte uppfyller sina
skyldigheter att tillhandahålla VA vilket innebär att Länsstyrelsen kan
förelägga kommunen att vidta åtgärder.
Om man skjuter på VA-projekten framåt i tiden så skjuter man även de stora
miljövinster och energieffektiviseringar som detta ger.
Skurups kommun följer Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
(HVMFS 2016:17), om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten, att
ha hög skyddsnivå i hela kommunen. Skivarpsån och Dybäcksån har
måttligt ekologiskt status vilket innebär att utsläpp av fosfor och kväve
måste minska för att status ska förbättras. Detta kan göras genom att minska
antalet enskilda avloppsanläggningar i kommunen.
Det är viktigt är att hålla nybyggnadtakten uppe gällande VA på
landsbyggden eftersom Sydvatteninkopplingen ska ske senast 2023. Vi har
ett avtal att följa samt att dessa ombyggnader kommer att minska
miljöpåverkan på naturen. I samband med inkopplingen till Sydvatten så
försvinner en del driftskostnader på cirka 800 000 kronor/år
(personalkostnader + salt)
Även ombyggnaderna av VA inne i Skurups tätort är viktiga eftersom det
kommer att ge positiva konsekvenser på miljön med minskad
energiförbrukning och framförallt en minskad miljöpåverkan på naturen.
Anledningen är att man separerar dagvatten och avloppsvatten och kommer
när allt är färdigbyggt att skicka mycket mindre avlopp till Ystad vilket
påverkar energiförbrukningen eftersom pumpstationerna inte behöver jobba
så mycket i framtiden.
De projekt som man kan skjuta på framtiden som även belastar VAkollektivet är utbyggnaden av nya exploateringsområden i Skurups
kommun. Detta har Länsstyrelsen inga synpunkter på om man skjuter fram
dessa exploateringsprojekt.
Byte av energieffektiva och smarta pumpar på pumpstationerna och
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vattenverken har pågått sedan 2013 och energiförbrukningen har sjunkit
med cirka 390 000 KWh från 2013-2017 (avlopp cirka 127 000 KWh och
vatten cirka 263 000 KWh), arbetsmiljön har också blivit bättre för
personalen med mindre akutinsatser på obekväma tider på dygnet. Även
byte av gamla VA-ledningar har genererat en bättre arbetsmiljö för
personalen med mindre akutinsatser på obekväma tider på dygnet.
Kostnaden till Ystads kommun har ökat sedan man byggde om
reningsverket 2014-2015, kostnaden har ökat med cirka 3,6 miljoner/år
kronor från 2015 till 2017 och att det blivit så hög kostnad beror på att man
idag använder sig av komponentavskrivning, detta är reglerat i tidigare
tecknat avtal med Skurups kommun som ska stå för 36% av kostnaderna
(gäller både kapitaltjänstkostnader och driftskostnader för reningsverket).
Avtalet med Ystads kommun löper ut 2027-12-31
Alla kostnader som härrör till VA-investeringarna gör att Va-taxan kommer
att behövas höjas framöver med anledning av att kapitalkostnaderna ökar,
det positiva är att miljöpåverkan minskar, energikostnaderna sjunker och
även driftskostnaderna minskar samt att arbetsmiljön blir bättre för
personalen med mindre akutinsatser på obekväma arbetstider i framtiden.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef, och Håkan Svensson,
samhällsbyggnadschef, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15.
Förslag till VA-taxa daterad 2017-12-17.
Underlagsmaterial daterad 2017-04-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 171:
Huvudförslag:
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2018 att tillämpas fr.o.m. 1 juni
2018.
Alternativförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa 2018 ska vara oförändrad.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att inför budget 2019;
Ta fram en prognos för om budgeten för anslutningsavgifter avseende VA
kan höjas på grund av kommande byggnationer.
Se över förutsättningarna att höja anslutningsavgifter för VA.
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Se över om driftkostnaderna kan sänkas.
Se över om investeringsnivå kan sänkas/senareläggas.
Utreda om en bolagisering av VA-verksamheten kan ge lägre kostnader
exempelvis genom andra avskrivningsregler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 101:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 5: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för att tydliggöra projekten som är kopplade till
kostnadsbilden som redovisas samt utreda förändrad utbyggnads-takt så att
höjningen kan begränsas, samt att utredning görs för att se över kostnaderna
inom va-verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 § 13:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att anta VA-taxa för 2018 att tillämpas från och med
den 1 mars 2018.
Alternativförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslag till VA-taxa för 2018.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge kommunstyrelsens
arbetsutskott i uppdrag att bedöma om behov finns att se över kostnaderna
inom VA-verksamheten och i så fall återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 186: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta VA-taxa för 2018 att tillämpas från och med den 1 mars 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Niklas Sjöberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
alternativförslag (Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa 2018 ska vara
oförändrad).
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2018 att tillämpas fr.o.m. 1 juni
2018).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslaget.
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__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.
Serviceförvaltningen.
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Antagande av detaljplan för Lejonet 14 i Skurup
(tidigare kallad kv. Julius m.fl.)
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Lejonet 14 antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget till detaljplan för fastigheten Lejonet 14 (tidigare kallad detaljplan
för kv. Julius m.fl.) har tre syften, dels att den gamla stadsplanen ersätts med
en ny detaljplan enligt nuvarande lagstiftning, dels att gällande
tomtindelning upphävs samt att verksamheten på fastigheten Lejonet 14 får
möjlighet till förtätning inom sin egen fastighet.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning.
Beslutsunderlag
Planhandlingar bestående av plankarta, planbeskrivning,
samrådsredogörelse och utlåtande.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 186:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Detaljplan för Lejonet 14 antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 116:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Detaljplan för Lejonet 14 antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-03-20, § 30:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Förslaget till detaljplan för Lejonet
14 antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-12-12, § 149:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att förslaget till detaljplan skickas ut
för granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2015-10-20, § 90:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att förslaget till ändring av

Justerandes signatur

Protokoll

16 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 239

Dnr KS 2015.666

detaljplanen skickas ut för samråd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Jennie Luthander, planarkitekt.
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Förslag till partistöd 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 482 650 kr, ska 8
%, 38 612 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

C

4 826,50 kr

3x10 830=32 490 kr

37 316,50 kr

L

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

S

4 826,50 kr

12x10 830=129 960 kr

V

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

MP

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

SD

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

KV

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

Totalt

38 612 kr

444 038 kr

134 786,50 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Niklas Sjöberg (-), Anders Kristiansen (-) och Kent Olsson (-) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Enligt reglementet för partistöd i Skurups kommun fördelas partistödet på
ett grundstöd och ett mandatstöd, beräknat utifrån 1,5 procent av
riksdagsledamots årsarvode enligt följande:
Grund- och mandatstödet räknas fram genom att antalet ledamöter i
kommunfullmäktige multipliceras med 1,5 procent av riksdagsledamots
årsarvode dividerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige adderat
med antalet partier som valts in i kommunfullmäktige.
Årsarvodet för riksdagsledamot 2018 är fastställt till 784 800 kronor vilket
med ovan stående formel innebär ett grund- och mandatstöd på 9 850 kronor
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(41x11772 (0,015x784 800)/49 (41+8)).
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

9 850 kr

9x9 850=88 650 kr

98 500 kr

C

9 850 kr

3x9 850=29 550 kr

39 400 kr

L

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

S

9 850 kr

12x9 850=118 200 kr

128 050 kr

V

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

MP

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

SD

9 850 kr

9x9 850=88 650 kr

98 500 kr

KV

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

Totalt

78 800 kr

403 850 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
År 2017 uppgick det totala partistödet till 470 884 kr.
Johan Bolinders (M) förslag innebär att av det totala partistödet, 482 650 kr,
ska 5 %, 24 132,50 kr, fördelas som grundstöd och resterande 95 % som
mandatstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 190:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 482 650 kr, ska 8
%, 38 612 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

C

4 826,50 kr

3x10 830=32 490 kr

37 316,50 kr

L

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

S

4 826,50 kr

12x10 830=129 960 kr
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V

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

MP

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

SD

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

KV

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

Totalt

38 612 kr

444 038 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 123:
Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 482 650 kr, ska 8
%, 38 612 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

C

4 826,50 kr

3x10 830=32 490 kr

37 316,50 kr

L

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

S

4 826,50 kr

12x10 830=129 960 kr

V

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

MP

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

SD

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

KV

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

Totalt

38 612 kr

444 038 kr

134 786,50 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-03-15, § 15:
Presidieberedningen förslår kommunfullmäktige besluta att av det totala
partistödet, 482 650 kr, ska 8 %, 38 612 kr, fördelas som grundstöd och
resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

Justerandes signatur

Protokoll

20 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 240

Dnr KS 2018.87

C

4 826,50 kr

3x10 830=32 490 kr

37 316,50 kr

L

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

S

4 826,50 kr

12x10 830=129 960 kr

V

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

MP

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

SD

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

KV

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

Totalt

38 612 kr

444 038 kr

134 786,50 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Parlamentariska gruppen 2018-02-13, § 4: Parlamentariska gruppen
beslutar att överlämna förslagen till partistöd, Johan Bolinders (M)
förslag och förslag enligt tjänsteskrivelse, till Kommunfullmäktiges
presidium för vidare hantering.
Parlamentariska gruppen 2018-02-13, § 3: Parlamentariska gruppen
överlämnar förslag till Reglemente för partistöd till Kommunfullmäktiges
presidium för vidare behandling. § 2 i reglementet föreslås justeras utifrån
vilken modell av partistöd som föreslås.
Parlamentariska gruppen, 2018-01-25, § 2, diskuterade förslaget.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-01-18, § 11:
Presidieberedningen beslutar att ordföranden kallar till möte med
parlamentariska gruppen för att framlägga förslag till partistöd för 2018 så
att ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige i februari 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att av det totala partistödet ska 5 % fördelas som
grundstöd och 95 % som mandatstöd.
Jörgen Sjöslätt (C), Magnus Alm (S) och Göran Pettersson (MP) yrkar bifall
till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag.
Niklas Sjöberg (-) och Anders Kristiansen (-) yrkar att partistödet ska vara 7
561 kr/mandat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag, Lars Nyströms (SD) yrkande och Niklas Sjöbergs (-) yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller presidieberedningens förslag.
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Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att presidieberedningens förslag
ska utgöra huvudförslag i omröstningen.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på Lars Nyströms
(SD) yrkande och Niklas Sjöbergs (-) yrkande och finner att
kommunfullmäktige utser Lars Nyströms (SD) yrkande till motförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Nej-röst för bifall till Lars Nyströms yrkande
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad
bilaga 25 ja-röster och 9 nej-röster medan 5 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla presidieberedningens
förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga partier.
Ekonomienheten.
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Förslag till reglemente för partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat till reglemente för
kommunalt partistöd i Skurups kommun med den justeringen att § 2 ändras i
förhållande till kommunfullmäktiges beslut om fördelning av partistödet.
Reglementet ska gälla från och med 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Skurups kommun beslöt 2015-02-23, § 39, att
fastställa följande regler för kommunalt partistöd:
1. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen får beaktas vid fördelning av partistödet.
2. Mottagare av partistöd skall årligen lämna en redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 §, första stycket,
kommunallagen.
3. Redovisningen skall gälla fr o m redovisningsperioden 1 januari 2015 –
31 december 2015.
Reglerna fastställdes utifrån förändringar i kommunallagen som trädde i
kraft under 2014 som bland annat gör det möjligt att
• proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna
en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val
• fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa
att stödet använts för sitt ändamål
• fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet
• fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport
Stödet får inte, enligt kommunallagen ”utformas så att det otillbörligt gynnar
eller missgynnar ett parti”. Rättspraxis från Regeringsrätten visar entydigt
på att ett partistöd som utformas med enbart mandatstöd anses otillbörligt
gynna vissa partier och missgynna andra, när stora skillnader föreligger
mellan partierna i fråga om mandatfördelningen.
Det nu upprättade förslaget till reglemente kompletterar och förtydligar
tidigare antagna regler bland annat vad gäller uppdelning och uträkning av
grundstöd och mandatstöd samt regler för återbetalning.
Vid parlamentariska gruppens behandling av ärendet redovisar kanslichef
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Christian Björkqvist vissa justeringar som behöver göras i förslaget till
reglemente. Paragraf 2 i reglementet behöver också ändras i förhållande till
vilken modell av partistöd som slutligen väljs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Skurups kommun.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 191:
Kommunstyrelen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat till reglemente för
kommunalt partistöd i Skurups kommun med den justeringen att § 2 ändras i
förhållande till presidiets förslag till fördelning av partistödet. Reglementet
ska gälla från och med 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 124:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat till reglemente för
kommunalt partistöd i Skurups kommun med den justeringen att § 2 ändras i
förhållande till presidiets förslag till fördelning av partistödet. Reglementet
ska gälla från och med 2018.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-03-15, § 14: Presidiet
beslutar att godkänna upprättat till reglemente med den justeringen att § 2
ändras i förhållande till presidiets förslag till fördelning av partistödet.
Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Parlamentariska gruppen 2018-02-23, § 3: Parlamentariska gruppen
överlämnar förslag till Reglemente för partistöd till Kommunfullmäktiges
presidium för vidare behandling. § 2 i reglementet föreslås justeras utifrån
vilken modell av partistöd som föreslås.
Parlamentariska gruppen, 2018-01-25, § 1, förslaget diskuterades.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-01-18, § 11:
Presidieberedningen beslutar att ordföranden kallar till möte med
parlamentariska gruppen för att framlägga förslag till partistöd för 2018 så
att ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige i februari 2018.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Arne Nilsson (SD) om otryggheten
i vårt samhälle
Kommunfullmäktiges beslut
Motionens första att-sats bifalles (Att kommunfullmäktige beslutar att
kontraktera ett vaktbolag för bevakning av utsatta platser vid tider på dygnet
när otryggheten är som störst).
Motionens andra att-sats ( Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka
möjlighet till kameraövervakning på utsatta platser i kommunen)anses
besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige redan fattat ett sådant
beslut i en annan motion.
Reservation
Göran Pettersson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande gällande den andra att-satsen.
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
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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
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 beslutade 2018-05-14 § 230:
Ärendet bordläggs.
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.
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Arne Nilsson (SD) yrkar med instämmande av Kent Olsson (-), Sven-Åke
Strandberg (KV) och Lars Nyström (SD) bifall till kommunstyrelsens
huvudförslag (Motionen bifalles).
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Jörgen Sjöslätt (C), Magnus
Alm (S) och Åsa Ekblad (M) bifall till kommunstyrelsen 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).
Lisen Hendeberg (V) yrkar att motionen ska avslås.
Göran Pettersson (MP) yrkar avslag på motionens första att-sats och att den
andra att-satsen ska anses besvarad.
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer först proposition på huruvida motionens första att-sats
ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige bifaller att-satsen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till första att-satsen
Nej-röst för avslag på första att-satsen
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
33 ja-röster och 2 nej-röster medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla första att-satsen.
Beslutsgång 2
Härefter ställer ordföranden proposition på huruvida andra att-satsen ska
bifallas, anses besvarad eller avslås och finner att kommunfullmäktige
bifaller att den ska anses besvarad.
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Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att andra att-satsen anses
besvarad ska utgöra huvudförslag.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på om andra attsatsen ska anses bifallen eller avslås ska utgöra motförslag och finner att
kommunfullmäktige utser att den ska anses bifallen ska utgöra motförslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att den andra att-satsen ska anses besvarad
Nej-röst för att den andra att-satsen ska bifallas
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
25 ja-röster och 12 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att den andra att-satsen ska anses
besvarad.
__________
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
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen i grunden är
positiv till ett gemensamt ansvarstagande men att kommunen inte kan styra
privata bostadsbolag.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet.
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 2018-15-14 § 231:
Ärendet bordläggs.
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
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Ann-Helen Nilsson (C) bifall
till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (motionen
anses besvarad) och Jörgen Sjöslätts (C) yrkande om bifall till motionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad
Nej-röst för bifall till att motionen ska bifallas
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
36 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
motionen ska anses besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C)
Malin Ekblad, säkerhetschef
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen
Lidfeldt (SD) om fri vaccinering för omsorgspersonal
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles (att Skurups kommun inför frivillig och gratis
influensavaccinering för all kommunalt anställda personal inom vård- och
omsorg samt att förvaltningen får i uppdrag att införa detta).
Finansiering sker inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar att Skurups kommun
inför frivillig och gratis influensavaccinering för all kommunalt anställda
personal inom vård- och omsorg samt att förvaltningen får i uppdrag att
införa detta.
Individ- och omsorgsförvaltningen har utrett förslaget i motionen.
Patienter som smittas med influensa inom vården löper en ökad risk att
drabbas av ett komplicerat vårdförlopp. Ett flertal studier har visat att
vårdpersonal ofta utgör smittkällan vid smittöverföring inom vården.
I Sverige är det vanligt att landstingen och regionerna erbjuder gratis
influensavaccination till sina medarbetare. Däremot är det inte så vanligt att
kommunerna gör det, men det förekommer i enstaka kommuner. Det vore
ett bra och strukturerat sätt att minimera riskerna för patienterna och därmed
öka patientsäkerheten vilket är i linje med Vision 2030.
Vårdhygien i Region Skåne, som utarbetar vårdhygieniska riktlinjer för
kommunerna i Skåne, rekommenderar i riktlinjerna för kommunerna
avseende för influensa att vårdpersonal vaccineras för att minska
smittspridningen och för att skydda patienterna.
Införandet av för medarbetaren kostnadsfri vaccinering mot influensa bör
inte endast omfatta omsorgspersonal utan samtlig personal som arbetar
patientnära.
Att erbjuda gratis vaccination är ett sätt att värna om medarbetarnas hälsa
och minimera den enskildes sjukfrånvaro. Vilket i sin tur är en del i att vara
en attraktiv arbetsgivare.
En viktig framgångsfaktor i erbjudande till personal är att vaccinationen är
gratis, sker på eller i anslutning till arbetsplatsen och vid upprepade
tillfällen.
Vaccination kan ske av extern utförare eller av egen personal inom individ-
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och omsorgsförvaltningen.
Alternativ 1
Om Previa utför vaccinering genererar det en kostnad på cirka 151 000 kr. I
detta ingår kostnad för timlön för medarbetarna som erhåller vaccineringen,
Previas arvode som inkluderar vaccinering, vaccin med tillhörande
utensilier. Beräkningen är gjord på att vaccineringen utförs i lokal i
kommunen. Till detta tillkommer kostnad för reseersättning för
sjuksköterskan som vaccinerar från Previa.
Individ- och omsorgsförvaltningen har inte avsatta medel för ändamålet i
befintlig budget. Förvaltningen bedömer dock att förslaget bör leda till
minskad sjukfrånvaro vilket delvis kan finansiera förslaget.
Alternativ 2
Om sjuksköterska anställd av Individ- och omsorgsförvaltningen utför
vaccinering genererar det en kostnad på 60 250 - 61 750 kr. I detta ingår
kostnad för vaccin, timlön för medarbetarna som erhåller vaccineringen
samt lön för vaccinerande sjuksköterska. Till detta tillkommer kostnad för
läkare, kanyl, spritsudd och plåster. Vaccineringen utförs i lokal i
kommunen. Tidsutgången för att genomföra vaccinering av samtliga
medarbetare beräknas till mellan 55-60 timmar för vaccinerande
sjuksköterska.
Individ- och omsorgsförvaltningen har inte avsatta medel för ändamålet i
befintlig budget. Förvaltningen bedömer dock att förslaget bör leda till
minskad sjukfrånvaro vilket delvis kan finansiera förslaget. Individ- och
omsorgsförvaltningens bedömning är att det med nuvarande personella
resurser inte har möjlighet att erbjuda vaccination enligt detta alternativ.
Individ- och omsorgsberedningen anser att förslaget i motionen är bra och
bedömer att gratis influensavaccinering bör leda till minskat lidande i
form av sjukdomstillstånd samt minskad sjukfrånvaro. Det konstateras dock
att det är viktigt att införandet av gratis influensavaccinering måste bygga på
frivillighet för medarbetaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-24.
Motion, daterad 2017-11-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 175:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
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Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-18, § 105:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Individ- och omsorgsberedningen 2018-03-05, § 13: Individ- och
omsorgsberedningen förslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 417: beslutade att remittera motionen
till individ- och omsorgsberedningen och kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar med instämmande av Johan Bolinder (M), SvenÅke Strandberg (KV), Björn Hortevall (M), Kent Olsson (-), Pernilla
Lidfeldt (SD) och Åsa Ekblad (M) bifall till motionen.
Jessica Möller (S) yrkar med instämmande av Kent Olsson (-) att
finansiering ska ske inom befintlig ram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på individ- och omsorgsberedningens
förslag (motionen bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om finansiering ska ske inom befintlig
ram och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anna-Lena Fällman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Lars Nyström (SD).
Jörgen Lidfeldt (SD).
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Svar på motion från Anders Kristiansen (-) om att
utreda om Skurups kommun bör införa sociala
kontrakt
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen, att motionen
ska beaktas i den pågående föreningsbidragsutredningen.
Reservation
Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M), Anders Kristiansen (-), Niklas Sjöberg
(-) och Kent Olsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Kristiansens yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Anders Kristiansen (-) har i en motion föreslagit att det utreds om Skurups
kommun bör införa sociala kontrakt. Utredningen bör omfatta hur initiativ
till kontrakt ska eller kan tas (kommun eller förening), den administrativa
hanteringen, hur resurstilldelning ska ske med omfattning, storlek och på
vilket sätt, lämplig varaktighet, hur och när uppföljning av
kontraktsuppfyllande ska ske samt när och hur kontrakt avslutas.
Utredningen bör också ge sin uppfattning om när sociala kontrakt kan börja
tillämpas efter sådant eventuellt politiska beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12.
Motion daterad 2016-10-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 181:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen, att motionen
ska beaktas i den pågående föreningsbidragsutredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-18, § 111:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen, att motionen
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ska beaktas i den pågående föreningsbidragsutredningen.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-02-13, § 3: Kultur- och
fritidsberedningens förslag: Motionen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen, att motionen ska beaktas i den pågående
föreningsbidragsutredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18 § 182: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet då ärendet inte är allsidigt
belyst avseende bl a ekonomiska konsekvenser.
Kultur- och fritidsberedningen föreslog 2017-10-10, § 67: Avslå
motionen.
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2017-03-14, § 19: Ger kulturoch fritidsberedningens presidium i uppdrag till kommande sammanträde att
undersöka om motionen kan avskrivas.
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2017-02-14, § 11: Bjuda in
motionsställaren till kommande sammanträde för att höra hur han tänker
kring motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 438: Motionen remitteras
till kultur- och fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (-) yrkar med instämmande av Kent Olsson (-) bifall till
motionen.
Göran Pettersson (MP) yrkar bifall till kultur- och fritidsberedningens
förslag att motionen anses besvarad.
Sten Hamberg (M) yrkar att motionen återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att återremittera ärendet
Nej-röst för att avgöra ärendet idag
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
9 ja-röster och 30 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
avgöra ärendet idag.
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Omröstning
Härefter ställer ordföranden proposition på kultur- och fritidsberedningens
förslag (motionen anses besvarad) och Anders Kristiansens (-) yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kultur- och
fritidsberedningens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kultur- och fritidsberedningens förslag (motionen anses
besvarad)
Nej-röst för bifall till Anders Kristiansens (-) yrkande (motionen bifalles)
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga
28 ja-röster och 11 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
motionen ska anses besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Kristiansen (-).
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, fritidsstrateg.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att
permanent utöka antalet parkeringsplatser vid
Rydsgårds station
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att serviceförvaltningen
utreder en lösning för att göra de provisoriska parkeringsplatserna
permanenta i Rydsgård.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg yrkar i sin motion om att permanent utöka antalet
parkeringsplatser vid Rydsgårds station.
Serviceförvaltningen håller på att utreda en permanent lösning på
parkeringssituationen och trafikföringen vid Rydsgårds station utifrån
tidigare beslutad detaljplan. Tjänstemän från Serviceförvaltningen har varit i
kontakt med fastighetsägarna till Örsjö 1:63 (Lantmännentomten) för att
diskutera väg- och parkeringssituationen i detta område.
Serviceförvaltningen kommer att äska budgetmedel 2018 för en
ombyggnation 2019 av parkering och väg i detta område. Men för att detta
ska vara möjlig så krävs det politiska beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05.
Motion daterad 2017-11-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 182:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att serviceförvaltningen
utreder en lösning för att göra de provisoriska parkeringsplatserna
permanenta i Rydsgård. Men för att detta ska vara möjligt så krävs det
politiska beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-18, § 112:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att serviceförvaltningen
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utreder en lösning för att göra de provisoriska parkeringsplatserna
permanenta i Rydsgård. Men för att detta ska vara möjligt så krävs det
politiska beslut.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-02-20, § 17:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Motionen anses besvarad med
hänvisning till att serviceförvaltningen utreder en lösning för att göra de
provisoriska parkeringsplatserna permanenta i Rydsgård. Men för att detta
ska vara möjligt så krävs det politiska beslut.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-01-16, § 4:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till
driftchefen.
Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 465: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
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Avskrivning av motion från Sten Hamberg (M) om att
måla om stolpen vid E65
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avskrivs.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sten Hamberg (M) föreslår han att stolpen vid E65 målas
om.
Konstnären, Jon Leifson, som har skapat statyn medverkade under kulturoch fritidsberedningens sammanträde den 2017-12-19. Konstnären
informerade om att befintlig färg valdes av praktiska skäl då den inte
behöver rengöras. Konstnären har inget emot om stolpen målas om till en
blå färg men då ökar behovet av rengöring för att färgnyansen ska bestå.
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde 2018-03-13 meddelar
motionären Sten Hamberg (M) att han drar tillbaka sin motion.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-04-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 183:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen avskrivs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-18, § 113:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen avskrivs.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 19: Kultur- och
fritidsberedningens förslag: Motionen avskrivs.
Kultur- och fritidsberedningen 2017-12-19, § 78: Kultur- och
fritidsberedningen ger förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna vad det
skulle kosta att måla stolpen till en blå färg samt kontakta huvudsponsorerna
som bidragit till statyns uppkomst om det är ok att måla om stolpen.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2017-08-22, § 88:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Motionen bör behandlas i kulturoch fritidsberedningen eftersom den handlar om att ändra ett befintligt
konstverk.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 226: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 192: Kommunfullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att avskriva motionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sten Hamberg (M).
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om den fysiska
miljön vid stationsområdet i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i sin motion att grönytorna invid Skurups station
uppdateras och att underhållsfrekvensen utökas.
Området vid Skurups station är 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 blomsterängen 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 2018-02-05.
Motion daterad 2017-11-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 184:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Bifall motionen, vilket innebär att blomsterängarna behålls, men att hålla
ogräs, exempelvis tistlar, borta samt hugga ner blomsterängarna när
blommorna har vissnat i början av augusti varje år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-18, § 114:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Bifall motionen, vilket innebär att blomsterängarna behålls, men att hålla
ogräs, exempelvis tistlar, borta samt hugga ner blomsterängarna när
blommorna har vissnat i början av augusti varje år.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2018-03-20, § 26:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Bifall motionen, vilket innebär att
blomsterängarna behålls, men att hålla ogräs, exempelvis tistlar, borta samt
hugga ner blomsterängarna när blommorna har vissnat i början av augusti
varje år.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-01-16, § 5:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till
driftchefen.
Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 466: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Niklas Sjöbergs (-) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
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Svar på motion från Åsa Ekblad (M) ställplats för
husbilar och husvagnar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Åsa Ekbladh (M) om att snarast se över platser som kan göras
tillgängliga för ställplats för husbilar och husvagnar under sommarhalvåret.
I en tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen framgår i huvudsak att det
finns ett antal platser för att införliva ställplatser för husbilar och husvagnar
i Skurups kommun. Förvaltningen har framförallt koncentrerat sig på
kommunal mark utmed kuststräckan längs med väg 9 i Skurups kommun där
många av turisterna med husbil och husvagn söker sig under
sommarmånaderna och har även haft samråd med trafikverket angående
lämpligheten med ställplatser för husbilar och husvagnar på nedanstående
platser utmed väg 9.
I Abbekås hamn finns det en yta strax söder om befintlig parkering som i
detaljplanen anger ”befintlig båtuppställningsplats föreslås kunna fungera
som parkering under sommarhalvåret, främst vid större arrangemang”. I
Abbekås hamn finns det även en toalettömningsstation där man kan tömma
ut sitt avlopp. Lämplig tid att ha ställplats för husbilar och husvagnar i
Abbekås hamn är mellan vecka 20 till och med vecka 37. Byalaget i
Abbekås har tillfrågats och är positiva till förslaget om ställplats för husbilar
och husvagnar i Abbekås hamn.
Vid Mossby kiosken söder om väg 9 finns en annan parkering, men efter
kontakt med Miljöenheten som har hand om strandskyddet så kommer de
troligtvis inte att ge tillstånd till någon uppställningsplats där om den
hårdgörs. Anledningen är den att det kommer att bli förändringar för växtoch djurlivet om det ställs upp fordon på gräset uppe vid kiosken. Det går att
söka dispens men det blir svårt att ge med anledning av att växtligheten
kommer att belastas hårt. Trafikverket anser att denna plats är bäst lämpat
för avsedd verksamhet. Befintliga anslutningar mot väg 9 kan användas av
brukarna av uppställningsplatserna. Likaså ligger stranden, som är en stark
målpunkt, på ”rätt” sida av eventuell uppställningsplats. Området har även
tillgång till både en gång- och cykelväg och busshållplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-05.
Motion daterad 2017-02-26.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 185:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 115:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-03-20, § 27:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Bifall motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-04-18, § 57:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att motionen remitteras till
samhällsbyggnadschefen som bjuds in till nästa möte.
Kommunfullmäktige 2017-03-27, § 113: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M), Ann-Helen Nilsson (C), Jörgen Lidfeldt (C), Björn
Hortevall (M), Lars Nyström (SD), Magnus Alm (S) och Niklas Sjöberg (-)
yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt bifallsyrkande till motionen
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Åsa Ekblad (M).
Serviceförvaltningen.
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef.
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Svar på motion från Johan Bolinder (M) rubricerad
”Ökad valfrihet i matfrågan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås:
- Att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få välja mellan grönsallad
och kokta grönsaker till varje måltid som kommunen preparerar åt dem,
inklusive valmöjligheten att avstå helt.
- Att valmöjligheten att välja halvportioner istället för helportioner
återinförs.
Angående valmöjlighet att få välja mellan grönsallad och kokta grönsaker;
Skurups kommun jobbar aktivt med att motverka matsvinn, vilket även är
ett av våra mål Måltidsservices kostplan. Vi på måltidsservice tog beslutet
att ta bort grönsalladen till måltiden då vi fick till oss att denna oftast inte åts
upp. Detta är negativt ur miljösynpunkt med både mat och
förpackningsmaterial som kastas. Anledningen till att salladen inte
avbeställdes var troligen för att den var gratis. Alternativet vi hade var att ta
betalt för salladen så de som verkligen ville ha sallad kunde få detta mot en
kostnad.
Vi tog däremot ett beslut att ta bort salladen och att istället lägga mer kraft
på de kokta grönsakerna som både innehåller mer näring samt är omtyckt att
äta av våra äldre matgäster/kunder. Möjligheten att avstå helt ifrån
grönsaker och grönsallad finns, dock inget som rekommenderas.
Angående möjlighet att åter beställa ”liten portion” (halv portion);
Vid näringsberäkning av en ”Liten portion” såg vi att måltiden inte
innehåller tillräcklig näring för den äldres behov och för att motverka
undernäring i hemmet togs detta alternativ bort. För matgästerna/kunderna
med dålig aptit går det fortsättningsvis att beställa en berikad portion till
samma kostnad. (berikad med tex extra grädde, rapsolja, smör och
berikningspulver).
Komplettering i ärendet 2018-03-29:
Nuläge; I dagsläget levereras lunchen inom hemtjänsten inklusive en sorts
grönsak per dag, vilken sort är beroende på maträtt. Vissa dagar serveras det
kokta grönsaker och vissa dagar serveras det råkostsallad/grönsallad t.ex.
rårivna morötter till fisk, önskemål som kommit från kunder och framförts
vid matråd och som sedan implementerats.
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Angående motionen – ”Ökad valfrihet i matfrågan” här önskas det en ökad
valfrihet genom att få välja mellan grönsallad och kokta grönsaker varje
dag.
Teoretiskt sätt skulle det vara möjligt att välja mellan kokta grönsaker eller
grönsallad till varje maträtt. Däremot tillkommer en del moment vid
menyplanering, produktionsplanering, packning och vid beställning för både
kund och hemtjänstpersonal. Beställningssystemet behöver också justeras
för att klara dessa ändamål. Hanteringen av den ökade valmöjligheten leder
till ökade kostnader som då behöver finansieras av avgifter- se
Avgiftskatalog- Matdistribution. Portionspriset skulle behöva justeras upp 34 kr per portion för samtliga portioner.
Ett alternativ i denna fråga som är enklare ur både kund- och
verksamhetsperspektiv och är att kunden ges möjlighet att beställa
grönsallad som ett tillval liksom de kan med desserten. Priset kommer att
hamna mellan 5-6 kr och ska regleras i Avgiftskatalogen – Matdistribution.
Kunder som önskar mer grönt får då både kokta grönsaker och grönsallad.
Det bör beaktas att det kommer ta mer tid i anspråk vid beställningstillfället
där hemtjänstpersonalen är behjälpliga för kunden med att välja alternativ.
Det kommer även att gå åt mer tid då hemtjänstpersonalen ska lägga in
beställningarna där alternativen måste hanteras enskilt.
Förvaltningens rekommendation är att ”Liten portion” inte återinförs.
Beslutsunderlag
Uppdaterad tjänsteskrivelse daterad 2018-03-29.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29.
Motion daterad 2017-01-03.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 187:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag samt
överlämnar kompletteringen till kommunfullmäktige.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag Första attsatsen avslås dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet
att själva få välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid
som kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Alternativförslag Första attsatsen bifalls dvs att samtliga äldre ges
valmöjlighet att själva få välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till
varje måltid som kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att

Justerandes signatur

Protokoll

47 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 250

Dnr KS 2017.36

avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 117:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag samt
överlämnar kompletteringen till kommunfullmäktige.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag Första attsatsen avslås dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet
att själva få välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid
som kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Alternativförslag Första attsatsen bifalls dvs att samtliga äldre ges
valmöjlighet att själva få välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till
varje måltid som kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att
avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 18: Kommunstyrelsen beslutar att anse
ärendet vara allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag
Första attsatsen avslås dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få
välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid som
kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Alternativförslag
Första attsatsen bifalls dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få
välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid som
kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige om att det i
individ- och omsorgsberedningens förslag står liten portion och att
kommunstyrelsens mening istället ska stå berikad portion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 172: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag:
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Huvudförslag
Första attsatsen avslås dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få
välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid som
kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Alternativförslag
Första attsatsen bifalls dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få
välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid som
kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Individ- och omsorgsberedningen 2017-06-12, § 39:
Huvudförslag
Första attsatsen avslås dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få
välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid som
kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Alternativförslag
Första attsatsen bifalls dvs att samtliga äldre ges valmöjlighet att själva få
välja mellan grönsallad och kokta grönsaker till varje måltid som
kommunen preparerar åt dem, inklusive valmöjligheten att avstå helt.
Andra attsatsen anses besvarat då det idag går att beställa liten portion.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-03-20, § 12: Svar
till Individ och omsorgsberedningen att det redan finns en valfrihet inom
skolan.
Kommunfullmäktige 2017-01-30, § 32: Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen samt skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Johan Bolinder (M)
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) om
rekryteringsprocess för Skurups kommunala helägda
bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C) samt Roland Persson (C) har
gemensamt inkommit med motion där de yrkar att man genom ägardirektiv
tillser att Skurups kommunhus AB samt dess helägda dotterbolag
Skurupshem AB, Skurups kommunala AB, Skurups jordbruksbolag AB
samt Skurups elverk AB, i all väsentlighet följer den sedvanliga
rekryteringsprocessen i Skurups kommun.
Då det åberopas att rekryteringsprocessen i all väsentlighet skall följa den
process som finns i Skurups kommun i övrigt bör det framgå att de ej finns
någon reglering för när en tjänst skall utannonseras eller ej i Skurups
kommun. Det finns på svensk arbetsmarknad ej heller någon lagstadgad
reglering kring hur arbetsgivaren skall förhålla sig i frågan förutom inom
statlig verksamhet där detta förfarande regleras i anställningsförordningen
och förordningen om statliga platsanmälningar. Det vi har att förhålla oss till
i rekryteringsprocessen är våra fastställda rutiner och riktlinjer samt
Medbestämmandelagen samt lagen om anställningsskydd.
Det är Skurups kommuns uppfattning att ett förfarande där tjänsten i fråga
utannonseras är att föredra i, de flesta fall. Detta då vi alltid strävar efter att
anställa bästa möjliga kandidat för uppdraget. Med detta sagt bör en
arbetsgivare inte uteslutande söka externa kandidater då det finns en vinning
i att säkerställa att våra medarbetare, genom intern rekrytering, kan växa i
sin roll och således erbjudas mer kvalificerade tjänster. Att internrekrytera
en medarbetare skall/bör bygga på en framtagen kravprofil för att undvika
eventuella frågetecken som kan uppstå vid rekryteringsförfarandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-05.
Motion daterad 2015-03-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 193:
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups Kommunhus AB att ta fram en
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rekryteringspolicy likt Skurups kommuns förfarande samt att Skurups
Kommunhus AB uppmanar sina dotterbolag att anta densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 126:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups Kommunhus AB att ta fram en
rekryteringspolicy likt Skurups kommuns förfarande samt att Skurups
Kommunhus AB uppmanar sina dotterbolag att anta densamma.
Kommunfullmäktige 2017-04-24, § 139: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C).
Ann-Helen Nilsson (C).
Roland Persson (C).
Personalenheten.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om tillämpning
av regelverk för anställdas bisysslor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Niklas Sjöberg med yrkande att tillämpningen av
regelverk gällande anmälan om bisyssla ses över och att resultatet av denna
översyn presenteras.
Regler kring bisyssla återfinns i tre olika regelverk.
Skurups kommuns uppförandekod för att förhindra och förebygga
korruption.
Här står bland annat att läsa att ”/…/Bisysslor och delägarskap skall anmälas
till kommunstyrelsen, eller till den kommunstyrelsen utser, som i
förekommande fall har att godkänna eller förbjuda bisyssla och/eller
delägarskap. Denna anmälningsplikt förutsätter att kommunen kan komma
att lida skada/…/
Gällande kollektivavtal; Allmänna Bestämmelser.
Regelverk kring bisyssla återfinns även i det kollektivavtal som omfattar
kommunen. I tidigare kollektivavtal framgick att medarbetare på
arbetsgivarens anmodan skulle redogöra för en eventuell bisyssla. Avtalet
har nu förändrats och anger i nuvarande lydelse att medarbetare på eget
initiativ skall meddela arbetsgivaren bisyssla. Det framgår i detta
kollektivavtal att arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla med följande grunder:
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller
kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos
arbetsgivaren. Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller
ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal.
Policy och riktlinjer för bisysslor
I denna förtydligas vad som innefattas i begreppet bisyssla. I detta underlag
får medarbetaren även ange den bisyssla som eventuellt finns och ansvarig
chef uppmanas här att vid varje medarbetarsamtal efterfråga om
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medarbetaren har en bisyssla. I denna Policy framgår att ”beslut om förbud
av bisyssla fattas av personalutskottet”.
En översyn av dessa regelverk och dess efterlevnad kan anses vara lämpligt
att genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13.
Motion daterad 2017-08-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 194:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 127:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 315: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Marcus Willman, kommundirektör.
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om behovet att
utvärdera bemanningsenheten
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) har inkommit med motion där han yrkar att:
bemanningsenheten utvärderas, och att resultatet därefter delgives
Kommunfullmäktige.
Bemanningsenheten gör redan idag månadsvis detaljerade kvantitativa
uppföljningar. Uppföljning avser även uppnått resultat ställt mot det höga
kvalitetskravet gällande andel effektuerade uppdrag. Bemanningsenheten
ska klara att bemanna 95 % av alla avropade timmar.
Det finns upprättade rutiner för att rekryterings- och bemanningskedjan ska
fungera på ett säkert, tryggt och effektivt sätt.
För att kunna leverera hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet har
bemanningsenheten löpande dialog med personalgrupper och
förvaltningsledningar för att på bästa sätt möta verksamheternas behov.
Personalutskottet följer bemanningsenhetens arbete nogsamt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16.
Motion daterad 2017-02-14.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 196:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad då uppföljning sker löpande och att någon
ytterligar utvärdering bedöms inte vara aktuell.
Alternativförslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 129:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen anses besvarad då uppföljning sker löpande och att någon
ytterligar utvärdering bedöms inte vara aktuell.
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Kommunfullmäktige 2017-03-27, § 109: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Marcus Willman, Kommundirektör.
Dao Davidsson, Personalchef.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
kräva motprestation för försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2018-02-26, § 69, att återremittera motion
gällande bland annat motprestation för försörjningsstöd. Återremissen
skedde för utredning av de juridiska aspekterna.
Motionen innehåller följande förslag:
• Att det upprättas krav på motprestation för att få försörjningsstöd.
• Att det upprättas noggrann uppföljning och utvärdering av insatser på
individnivå för varje försörjningsstödstagare.
• Att socialtjänsten etablerar ett förhållningssätt som handlar om respekt och
höga förväntningar på den enskilde individen snarare än attityd för
omhändertagande.
Socialtjänstlagen och lagförarbeten
Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap socialtjänstlagen. I kapitlets
första paragraf regleras rätten till bistånd i enlighet med enligt följande
lydelse:
” 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till
försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till
arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den
enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till
arbetsmarknadens förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn
inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut
avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att
leva ett självständigt liv. Lag (2016:654).”
Lagstiftningen ställer således ett direkt krav på att den som ska ha rätt till
försörjningsstöd ska stå till arbetsmarknadens förfogande, om det inte finns
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godtagbara skäl för annat.
I 4 och 5 §§ regleras sedan omständigheter som är av särskilt intresse för
motionen. Dessa har följande lydelse:
”4 § Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss
tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket
ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja
sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in
på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den
ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar.
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas
enligt första stycket. Lag (2013:421).
5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt
försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon
utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten.”
Sistnämnda bestämmelser fick sin nuvarande utformning under 2013 och av
propositionen (prop 2012/13:94, sid 32) framgår bland annat följande
angående begäran att delta i praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet:
”Den ändring som föreslås i 4 kap. 4 § SoL innebär att socialnämnden ges
möjlighet att ställa samma krav på alla som får försörjningsstöd under viss
tid. I likhet med vad som gäller i dag måste dock övriga förutsättningar
enligt paragrafen vara uppfyllda. Anvisning får därför enbart ske om den
enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknads-politisk
åtgärd. Syftet med praktiken och den kompetenshöjande verksamheten ska
vara att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv.
Verksamheten ska därtill stärka den enskildes möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning och den
ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar. Som tidigare ska socialnämnden dessutom samråda med
Arbetsförmedlingen innan ett beslut om anvisning fattas.
Regeringen vill framhålla att socialnämnden fortfarande ska göra en
individuell bedömning av om den enskilde har behov av att delta i kompetenshöjande verksamhet och i så fall vilka insatser som svarar mot
behovet. Som anförts i de tidigare förarbetena ska bestämmelsen inte
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tillämpas i de fall den enskildes problem är av annan mer personlig natur,
såsom allvarliga missbruksproblem eller beteendemässiga störningar. I
sådana fall måste socialtjänsten först hantera dessa grundläggande pro-blem
innan ställning kan tas till hur man på bästa sätt kan stärka den enskildes
förmåga att i framtiden försörja sig själv. Praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet får alltså inte ersätta vård- och behandlingsinsatser. Detta hindrar dock inte att sådan verksamhet i vissa fall kan
användas som ett led i socialnämndens arbete för att bryta ett begynnande
missbruk eller som ett komplement till andra insatser mot missbruket (jfr
prop. 1996/97:124 s. 171). I likhet med vad som gäller i dag är insatserna
generellt sett inte heller avsedda för personer som endast tillfälligtvis är
beroende av försörjningsstöd och som bedöms ha goda förut-sättningar att
inom en rimlig tid få ett arbete eller annan arbetsmarknads-politisk åtgärd
inom ramen för de ordinarie systemen.”
De insatser som kan begäras är således antingen praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet och det ska alltid göras en individuell
bedömning av om den enskilda har behov av dessa insatser. I motionen sägs
att det ska upprättas krav på motprestationer för att få försörjningsstöd. Den
form av ”motprestation” som är förenlig med lagstiftningen är praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet och det måste alltid ske en individuell
bedömning av behovet. Att generellt inrätta krav på motprestation kan
därför inte anses vara förenligt med lagstiftningen.
Skurups kommuns riktlinjer för försörjningsstöd fastställdes av
kommunstyrelsen 2015-05-27. Av riktlinjerna framgår bland annat följande:
” VILLKOR FÖR BISTÅND
Socialtjänsten får ställa krav på att den enskilde gör vad han kan för att
försörja sig och öka sina möjligheter att blir oberoende av socialbidrag. Det
kan gälla att genom praktik och eller utbildning öka sina möjligheter till
anställning eller att aktivt söka arbete. Det kan också innebära att den
enskilde medverkar i rehabilitering för att på längre sikt kunna leva ett
självständigt liv. De krav som socialtjänsten ställer på den enskilde ska vara
rimliga såväl utifrån den enskildes personliga förutsättningar och det
omgivande samhället.
KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Ungdomar under 25 år som uppbär försörjningsstöd huvudsakligen med
anledning av arbetslöshet och som inte kan beredas någon lämplig
arbetsmarknadsåtgärd genom arbetsförmedlingen remitteras till kommunens
lokala arbetsmarknadsenhet AME eller liknande verksamhet. Personer som
inte erbjuds annan åtgärd från Arbetsförmedlingen skall anvisas
kompetenshöjande verksamhet om den enskilde är i behov av detta.
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VÄGRAN ELLER NEDSÄTTNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller
kompetenshöjande verksamhet kan fortsatt försörjningsstöd med stöd av 4
kap 5 § SoL vägras eller nedsättas. Vid enstaka ogiltig frånvaro reduceras
försörjningsstödet för aktuellt hushåll med ett dagsbelopp per utebliven dag,
max tre dagar. Därefter meddelas avslag för aktuellt hushåll och period. Om
den enskilde sätter i system, återkommande, att ogiltigt utebli från praktik
eller kompetenshöjande verksamhet meddelas avslag.
Arbetslösa
Den enskilde kan anses ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen om han/hon efter förmåga försöker bidra till sin egen
försörjning.
Den som kan arbeta är därför också skyldig att aktivt söka arbete och skriva
in sig på Arbetsförmedlingen. Denna skyldighet gäller i första hand
heltidsarbete.
I skyldigheten att söka arbete ingår också deltagande i den verksamhet som
anordnas för arbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, kommunal
arbetsrehabiliterande och kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap 4 §
SoL samt deltagande i svenskundervisning. I det fall den enskilde avviker
från uppgjord planering kan rätten till försörjningsstöd ifrågasättas. I varje
enskilt ärende ska en individuell bedömning göras som utgår från den
enskildes förutsättningar att klara ett visst arbete eller utbildning. En
handlingsplan ska upprättas.
Saknas arbetsförmåga helt eller delvis ska detta styrkas med läkarintyg.
Är arbetsoförmågan långvarig ska rätt till sjukersättning undersökas.”
De krav som ställs i riktlinjerna bedöms stå i överensstämmelse med
bestämmelserna i socialtjänstlagen och dess förarbeten och individ- och
omsorgsförvaltningen arbetar således redan idag med de krav för
försörjningsstöd som lagenligt kan ställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09.
Riktlinjer för försörjningsstöd, antagna av kommunstyrelsen § 238/2015
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11.
Motion daterad 2017-04-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 198:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag samt att
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överlämna utredningen om de juridiska aspekterna till kommunfullmäktige.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 131:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag samt att
överlämna utredningen om de juridiska aspekterna till kommunfullmäktige.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 69: Kommunfullmäktige beslutar att
till kommunstyrelsen återremittera ärendet för utredning av de juridiska
aspekterna i motionen.
Kommunstyrelsen 2018-01-18, § 19: Kommunstyrelsen beslutar att anse
ärendet vara allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 173: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot individ- och omsorgsberedningens
förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen föreslog 2017-11-06, § 69: Motionen
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 228: Motionen får ställas
och att remittera den till individ- och omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2107-05-29, § 194: Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
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Svar på initiativärende från Åsa Ekblad (M) om
skatepark i Skurup och Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ekblad (M) initierade på kommunstyrelsen 2017-02-07, § 64, ett ärende
om att utreda lämplig plats för att anlägga skatepark på i Skivarp och
Skurup.
Serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och en utredning om lämplig
plats för att anlägga en skatepark på i Skivarp eller Skurup kan göras inom
befintlig budget.
Kultur- och fritidsberedningen är positiv till att utreda en lämplig plats för
att anlägga skatepark på i Skivarp och i Skurup, utredningen kan göras inom
befintlig budget enligt sekreteraren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20.
Skrivelse daterad 2017-02-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 179:
Kommunfullmäktige bifaller skrivelsen med hänvisning att utredningen görs
inom befintlig budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 109:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslag:
Kommunfullmäktige bifaller skrivelsen med hänvisning att utredningen görs
inom befintlig budget.
Kultur- och fritidsberedningen, 2017-10-10, § 66: Kultur- och
fritidsberedningen föreslår kommunfullmäktige bifall till skrivelsen.
Kommunfullmäktige, 2017-08-28, § 279: Kommunfullmäktige beslutar
att remittera ärendet till kultur- och fritidsberedningen.
Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 64: Kommunstyrelsen förslog
kommunfullmäktige att ärendet remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Martin Kalén, fritidsstrateg.
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Svar på medborgarförslag om att inskränka nyttjandet
av cykelväg mellan Rutgerskolan och Mackleanskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att Skurups kommun under skoltid inskränker
nyttjandet av den allmänna cykelvägen mellan Rutgerskolan och
Mackleanskolan och att skolan på detta sätt ges handlingsutrymme att
rapportera olaglig verksamhet.
I tjänsteskrivelserna framgår i princip att för att inskränka nyttjandet av
allmän platsmark, tex en cykelväg, krävs ändring av lokala trafikföreskrifter
och ändring av detaljplanen. Förvaltningen bedömer att en ändring av
gällande trafikföreskrifter är olämplig eftersom det inom området finns flera
målpunkter som allmänheten har anledning att besöka, tex friluftsbadet och
idrottshallarna. En ändring av trafikföreskrifterna skulle innebära att
cyklande och gående skulle få ta sig runt hela området om inte skolområdet
är målpunkten. Detaljplanen är ganska ny och det är inte lämpligt att ändra
den innan genomförandetiden har gått ut. Skolan kan agera precis likadant
på allmän platsmark i direkt anslutning till skolan som de gör inne på
skolgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Medborgarförslag daterad 2017-06-12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 180:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-18, § 110:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Medborgarförslaget avslås.
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Samhällsbyggnadsberedningen, 2018-02-20, § 16:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Medborgarförslaget avslås.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, § 123:
Samhällsbyggnadsberedningens beslut Medborgarförslaget återremitteras
till serviceförvaltningen för komplettering av tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-09-19, § 102:
Samhällsbyggnadsberedningens beslut Medborgarförslaget remitteras till
serviceförvaltningen för utredning.
Kommunfullmäktige, 2017-08-28, § 280: Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Linnea Roddar, projektledare.
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Svar på medborgarförslag om praktisk
brukarsamverkan – medverkan vid
personalrekryteringen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Skurups
kommun provar införa brukarsamverkan vid rekrytering av personal.
Som bakgrund till förslaget skriver förslagsställaren bl.a.
”Inom Division Psykiatri inom Region Skåne har man under senare år
provat på något radikalt nytt: företrädare för de olika
intresseorganisationerna har fått delta i ett antal anställningsintervjuer. Det
har gällt anställningarna av verksamhetscheferna för VO Kristianstad, VO
Lund och VO Malmö, chefläkaren på divisionsstaben, cheferna för
öppenvården respektive heldygnsvård och specialteam för barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), samt vårdutvecklaren inomVO Lund.”
Att i en redan omfattande rekryteringsprocess bjuda in ytterligare deltagare
utgör en risk för en mer långdragen rekryteringsprocess där vinstvärdet av
deltagandet ej står klart. Förslagsställaren anför att brukarsamverkan skall
ske vid ”rekrytering av personal” vilket de facto skulle innebära medverkan
vid alla typer av anställningar i Skurups kommun, från den timanställda
vaktmästaren till högsta ledningsfunktion. Att tillstyrka ett sådant förslag
skulle medföra omfattande merarbete utan att det finns stöd för att det skulle
medföra ytterligare förbättringar/vinster vid rekrytering.
Förslagsställaren omnämner i sin skrivelse sin egen medverkan vid
rekrytering av ledande befattning varför denna typ av rekrytering särskilt
beaktats i denna skrivelse. Även om deltagandet från brukarsamverkan
enbart skulle förhålla sig till deltagande vid rekrytering av ledande
befattning i Skurups kommun medför detta ett merarbete som påverkar
rekryteringsprocessen utan att för den delen ge några konkreta vinster.
Påverkan sker såväl på tidsplan då fler aktörer skall medverka som att
förändra dynamiken vid intervjutillfället då det finns en påtaglig risk att
antalet deltagare vid intervjun blir för omfattande.
Vi som arbetsgivare måste sträva efter att ha rekryteringsprocesser som är
professionella, effektiva och som bygger på vetenskap och beprövade
rekryteringsmetoder. Det är med detta som grund vi väljer ut de som
deltager vid rekryteringsprocessen.

Justerandes signatur

Protokoll

65 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 257

Dnr KS 2017.125

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16.
Medborgarförslag daterat 2017-01-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 192:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 125:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 220: Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget får ställas och att remittera det till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 190: Kommunfullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Dao Davidsson, personalchef.

Justerandes signatur

Protokoll

66 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 258

Dnr KS 2017.353

Svar på medborgarförslag om att kommunfullmäktige
beslutar att alla chefstjänster i kommunen och i
kommunala bolag tillsätts efter utlysning där ALLA kan
söka
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit med följande yrkande att:
Kommunfullmäktige beslutar att alla chefstjänster i kommunen och
kommunala bolag tillsätts efter utlysning.
Det finns på svensk arbetsmarknad ej någon lagstadgad reglering kring hur
arbetsgivaren skall förhålla sig i frågan förutom inom statlig verksamhet där
detta förfarande regleras i anställningsförordningen och förordningen om
statliga platsanmälningar. Det vi har att förhålla oss till i
rekryteringsprocessen är våra fastställda rutiner, riktlinjer samt
policydokument. Utöver detta skall beaktande tas av gällande lagstiftning så
som lagen om anställningsskydd och medbestämandelagen.
Skurups kommun som arbetsgivare strävar efter att ha rekryteringsprocesser
som är professionella, effektiva och som bygger på vetenskap och
beprövade rekryteringsmetoder. Personalutskottet har tidigare fattat beslut
om att tillsvidareanställningar av bl. a chefsrekryteringar inom kommunen
skall utannonseras.
Någon rutin eller policy gällande chefsrekrytering återfinns ej vad gäller
kommunens samtliga bolag.
Chefstjänster som avser tillsvidareanställningar bör utlysas och detta är
också det förfarande som i den absoluta majoriteten av tillfällen sker. Det
förefaller rimligt att samma förhållningssätt gäller för kommunens bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04.
Medborgarförslag, daterad 2017-03-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 195:
Motionen anses besvarad.

Justerandes signatur

Protokoll

67 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 258

Dnr KS 2017.353

Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups Kommunhus AB att ta fram en
rekryteringspolicy likt Skurups kommuns förfarande samt att Skurups
Kommunhus AB uppmanar sina dotterbolag att anta densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 128:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups Kommunhus AB att ta fram en
rekryteringspolicy likt Skurups kommuns förfarande samt att Skurups
Kommunhus AB uppmanar sina dotterbolag att anta densamma.
Kommunfullmäktige 2017-04-24, § 142: Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget får ställas och att remittera den till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Marcus Willman, Kommundirektör.
Dao Davidsson, Personalchef.

Justerandes signatur

Protokoll

68 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 259

Dnr KS 2017.1136

Svar på medborgarförslag om batterisoptunna vid
återvinningsstationen i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om batterisoptunna vid återvinningsstationen i Rydsgård.
På den gamla återvinningsstationen i Rydsgård fanns det en batterisoptunna
men det finns det inte på den nya. Förslagsställaren anser att det borde
finnas en batterisoptunna.
I en tjänsteskrivelse framgår att miljöstrategiska enheten har tagit kontakt
med El-kretsen som har ansvaret för insamling av batterier och de kommer
att placera ut en ny batteriholk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-09.
Medborgarförslag, daterad 2017-11-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 197:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Medborgarförslaget bifalls.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 130:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Medborgarförslaget bifalls.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-02-20, § 15:
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Medborgarförslaget bifalls.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-01-16, § 3:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
energi och klimatrådgivaren.
Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 462: Kommunfullmäktige beslutar
remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsberedningen.

Justerandes signatur

Protokoll

69 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 259

Dnr KS 2017.1136

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare.

Justerandes signatur

Protokoll

70 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 260

Dnr KS 2018.45

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
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 2018-04-23 § 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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

71 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 261

Dnr KS 2018.469

Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön för
cheferna i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
arbetsmiljön för cheferna i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-04-19.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktig beslutade 2018-04-23 § 205:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

72 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 262

Dnr KS 2018.521

Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om
effektivisering och besparing på kommunens många
beredningar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om effektivisering och besparing på
kommunens många beredningar.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-04-27.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag att remittera
motion till kommunfullmäktiges presidieberedning och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

73 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 263

Dnr KS 2018.526

Anmälan medborgarförslag om att anlägga en
boulebana i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att anlägga en boulebana i Skurup.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2018-05-02.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidieberedningens förslag att remittera
motionen till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

74 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 264

Dnr KS 2018.553

Anmälan interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande
skolvalet på Nils Holgerssongymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande skolvalet på Nils Holgerssongymnasiet
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-05-11.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

75 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 265

Dnr KS 2018.586

Fråga från Sylve Qvillberg (S) till kommunstyrelsen 1
vice ordförande, Johan Bolinder (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Johan Bolinder (M) meddelar att han avser att svara vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sylve Qvillberg (S) till Johan Bolinder (M), 1 vice ordförande i
kommunstyrelsen:
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande påstår du att det ”finns
hemliga dokument med upprättade direktiv till tjänstemän vid sidan av
demokratin och de folkvalda”. Som bevis för detta anför du ett dokument
som inte är underskrivet men försett med Socialdemokraternas logotype.
Detta dokument är en förfalskning. Ingen socialdemokrat i ledande ställning
i Skurup har författat skrivelsen. Oavsett vem som är författaren är ditt
handlande ett oerhört allvarligt övertramp på de etiska regler som är en
förutsättning för det politiska spelet. Om du inte kan styrka dokumentets
ursprung förutsätter jag att det är du själv som är författaren, vilket gör ditt
handlande än värre. Jag övervägar att göra en polisanmälan för ditt tilltag att
i kommunfullmäktige åberopa ett dokument som du vet är förfalskat. Jag
ställer följande frågor:
Varifrån har du fått det förfalskade dokumentet?
Står Moderata Samlingspartiet i Skurup bakom ditt tilltag att basera en
interpellation på ett förfalskat dokument?

Beslutsunderlag
Fråga, 2018-05-22.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

76 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 266

Dnr KS 2018.645

Fråga från Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens
ordförande Magnus Alm (S) om beslut gällande
rekrytering av ekonomichef
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas och anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Magnus
Alm (S) gällande beslut om rekrytering av ekonomichef. Enligt reglementet
för kommunstyrelsen är det kommunstyrelsen som ska besluta i
rekryteringsärendet av ekonomichef.
Magnus Alm (S) svarar på frågan och meddelar att kommunstyrelsen vid
senaste sammanträdet gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
verkställa rekryteringen efter genomförd referenstagning.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

77 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 267

Dnr KS 2018.629

Interpellation från Anders Kristiansen (-) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
beredningens och tjänstemännens dialog med
myndigheterna
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om beredningens och
tjänstemännens dialog med myndigheterna.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Bengt Andersson, samhällsbyggnadsberedningens ordförande.

Justerandes signatur

Protokoll

78 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 269

Dnr KS 2018.630

Interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om
Lantmännenområdet i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om Lantmännenområdet i Rydsgård.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm.

Justerandes signatur

Protokoll

79 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 270

Dnr KS 2018.631

Motion från Sven Rosengren (-) m fl om att uppgradera
FAM och att etablera den Internationella Engelska
skolan i Prästamosseskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) m fl om att uppgradera FAM och att
etablera den Internationella Engelska skolan i Prästamosseskolan.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28
__________

Justerandes signatur

Protokoll

80 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 271

Dnr KS 2018.632

Motion från Sven Rosengren (-) m fl om att inrätta
funktionen Trygghetsvärd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) m fl om att inrätta funktionen
Trygghetsvärd.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

81 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 272

Dnr KS 2018.633

Motion från Björn Hortevall (M) om att fastigheter med
godkänd avloppsrening undantas från anslutning till
kommunalt avlopp
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Björn Hortevall (M) om att fastigheter med godkänd
avloppsrening undantas från anslutning till kommunalt avlopp.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

82 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 273

Dnr KS 2018.634

Motion från Arne Nilsson (SD) m fl om att ge
motordagen i Skurup tillgång till mer utrymme
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Arne Nilsson (SD) m fl om att ge motordagen i Skurup tillgång
till mer utrymme.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

83 (83)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KS 2018.4

KF § 274

Dnr KS 2014.740

Entledigande av Hans-Åke Ogenborn (SD), avflyttad
från kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Hans-Åke Ogenborn entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Ärendet överlämnas till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Meddelande från Länsstyrelsen angående Hans-Åke Ogenborn (SD) som är
avflyttad från kommunen.
Beslutsunderlag
Meddelande från Länsstyrelsen, 2018-04-26.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på entledigande av Hans-Åke Ogenborn
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen.

Justerandes signatur

