Protokoll

1 (94)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-06-20

KS 2018.5

Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-06-20, kl. 15.00–21.50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 275 - 324

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-06-28 kl 13:00

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Anncristin Svensson (S)

Lars Dekan (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Datum då anslaget tas ned

2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum
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Beslutande
Bengt Andersson (S)
Lena Axelsson (S)
Magnus Alm (S)
Jessica Möller (S)
Roland Hansson (S)
Maritha Johansson (S)
Sylve Qvillberg (S)
Anncristin Svensson (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Lisen Hendeberg (V)
Göran Pettersson (MP)
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Sven Rosengren (-)
Jörgen Sjöslätt (C), §§ 291-324
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Sten Hamberg (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Richard Bergendahl (MP)
Sixten Wickman (KV)
Marie-Louise Frödin (KV)
Anders Bengtsson (L), 17.00-20.05
Monica Larsson (SD), delv tjg
Birthe Thomsen (S)
__________

Justerandes signatur

Björn Hortevall (M)
Johan Bolinder (M)
Kristina Andersson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Niklas Sjöberg (-)
Anders Kristiansen (-)
Kent Olsson (-)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Christer Nilsson (SD), §§ 286-324
Göran Lindahl (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD), §§ 285-324
Arne Nilsson (SD)
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Maria Nyman Stjärnskog (S), tjg ers
Mats Anderberg (S), tjg ers
Ingemar Johansson (C),tjg ers §§275-290
Monica Larsson (SD),tjg ers §§ 275-285
Magnus Book (SD), tjg ers

Inger Ekelund (L)
Ingemar Johansson (C), delv tjg
Lis-Lott Hortevall (M)
Ann-Marie Sjöberg (-)
Steffen Brummer-Pind (M), till 17.30
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KF § 275

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Anncristin Svensson (S) och Lars Dekan (SD) utses till att justera
protokollet. Åsa Ekblad (M) utses till ersättare.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med den justeringen att ärendena 30 och 31
flyttas fram och behandlas efter ärende 20.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att de bordlagda ärendena, punkt 30 och 31,
flyttas fram och behandlas efter punkt 20.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) informerar om följande:
- Byggnationen av nya skolan följer tidplan och budget.
- Möte med intressenter gällande Smart Little Village.
- Uppföljningsträff med näringsidkare vid Handelsområdet.
- Rekrytering av förvaltningschef och biträdande förvaltningschef för skoloch utbildningsförvaltningen.
Kommunutvecklingsberedningens 1:e vice ordförande Sylve Qvillberg (S)
informerar om:
- Ärende gällande digitala informationsskyltar.
- Information från skol- och utbildningsberedningens presidium och barnoch ungdomssamordnare Folke Richardts arbete med KAA.
- Fortsatt arbete med KKIK.
- Medborgardialog.
Kultur- och fritidsberedningens ordförande Göran Pettersson (MP)
informerar om:
- Upprättat en tidplan för revideringen av kommunens föreningsstöd där ett
nytt boknings- och bidragssystem ska införas samtidigt som de nya
föreningsstöden införs.
- Väckt ett ärende om att fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och
eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Samhällsbyggnadsberedningens ordförande Bengt Andersson (S) informerar
om:
- 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
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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.
Individ- och omsorgsberedningens ordförande Jessica Möller (S) informerar
om:
- Emmeli Söderberg, enhetschef har varit i individ- och omsorgsberedningen
och informerar om ”Rätt till heltid”. Kommunfullmäktige föreslås att bjuda
in Emmeli Söderberg för att ta del av informationen.
- Fördjupningsarbete i KKIK.
Revisionens ordförande Bertil Nordström informerar om granskning av
arbetsmiljön för chefer samt kommunstyrelsens svar.

__________
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Förslag till projekt om energieffektivisering med
funktionsgaranti - EPC
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla analysdelen Fas 1
av Energitjänstprojekt med syfte att drastiskt sänka energianvändningen i
byggnader ägda av Skurups kommun, Skurup Kommunala AB och
Skurupshem AB och därigenom finansiera projektet.
Upphandling och Projektutveckling (Fas 0 och Fas 1) finansieras inom
ramen för respektive förvaltning eller bolags budget (fördelning sker i
proportion till fastighetsbeståndet).
Skurups Kommunhus AB rekommenderas att ge direktiv till Skurup
Kommunala AB och Skurupshem AB om att fatta beslut om deltagande i
projektet.
Kommunstyrelsen hålls informerad om det löpande arbetet.
En ny tjänsteskrivelse tas fram inför ett eventuellt beslut om att gå vidare
med Fas 2.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighetsbestånd innehåller tekniska installationer och
byggnader av varierande ålder och kvalitet. Det finns ett stort behov av att
modernisera dessa anläggningar för att säkerställa driftsäkerheten och
samtidigt sänka kostnaderna för energi och akutåtgärder.
Ett EPC projekt är ett energieffektiviseringsprojekt med besparingsgaranti
till fast pris. Besparingarna från projektet skall täcka kostnaderna och
genrerar ett överskott åt fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-17.
Fastighetslista fördelning EPC.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2018-05-23 § 210:
* Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla analysdelen Fas 1
av Energitjänstprojekt med syfte att drastiskt sänka energianvändningen i
byggnader ägda av Skurups kommun, Skurup Kommunala AB och
Skurupshem AB och därigenom finansiera projektet.
* Upphandling och Projektutveckling (Fas 0 och Fas 1) finansieras inom
ramen för respektive förvaltning eller bolags budget (fördelning sker i
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proportion till fastighetsbeståndet).
* Skurups Kommunhus AB rekommenderas att ge direktiv till Skurup
Kommunala AB och Skurupshem AB om att fatta beslut om deltagande i
projektet.
* Kommunstyrelsen hålls informerad om det löpande arbetet.
* En ny tjänsteskrivelse tas fram inför ett eventuellt beslut om att gå vidare
med Fas 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, §1 42:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet förtydliga uppdelningen och fördelningen av kostnaderna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
* Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla analysdelen Fas 1
av Energitjänstprojekt med syfte att drastiskt sänka energianvändningen i
byggnader ägda av Skurups kommun, Skurup Kommunala AB och
Skurupshem AB och därigenom finansiera projektet.
* Upphandling och Projektutveckling (Fas 0 och Fas 1) finansieras inom
ramen för respektive förvaltning eller bolags budget (fördelning sker i
proportion till fastighetsbeståndet).
* Skurups Kommunhus AB rekommenderas att ge direktiv till Skurup
Kommunala AB och Skurupshem AB om att fatta beslut om deltagande i
projektet.
* Kommunstyrelsen hålls informerad om det löpande arbetet.
* En ny tjänsteskrivelse tas fram inför ett eventuellt beslut om att gå vidare
med Fas 2.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Styrelsen för Skurup Kommunala AB.
Styrelsen för Skurupshem AB.
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Finansiering av bidrag för renovering av klubblokal
Rydsgårds AIF
Kommunfullmäktiges beslut
Ansökan bifalles. Medel för finansiering av bidrag till renovering av
Rydsgårds AIF:s klubblokal ska tas ur årets resultat.
Sammanfattning av ärendet
Rydsgårds AIF ansöker om 396 875 kronor i bidrag för renovering av
föreningens klubblokal. Föreningen har låtit göra en oberoende besiktning
av lokalen i syfte att få en bättre bild av fastighetens nuvarande status.
Besiktningsprotokollet visar på att fastigheten har ett ansenligt
renoveringsbehov.
Rydsgårds AIF har möjlighet att söka kommunens lokala aktivitetsstöd,
lokalbidrag och utvecklingsstöd från kommunens ordinarie föreningsstöd.
År 2017 fick föreningen följande stöd från kommunen:
Lokalt aktivitetsstöd: 57 294 kronor (33 360 kronor avseende perioden 1/130/6 2017 & 23 934 kronor avseende perioden 1/7-31/12 2016)
Lokalbidrag: 6 132 kronor (föreningen sökte stöd för 15 330 kronor för sina
lokalkostnader som föreningen hade 2016)
Följaktligen fick föreningen sammanlagt 63 426 kronor i bidrag från
Skurups kommun år 2017.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2018-05-02, § 189, beslutades
att bifalla ansökan men kommunstyrelsen tog inte ställning till hur bidraget
skulle finansieras. Ärendet tas därför upp på nytt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24.
Gåvobrev, daterat 1980-11-24.
Ansökan, daterad 2018-01-18.
Besiktningsprotokoll, daterat 2017-08-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 223:
Ansökan bifalles. Medel för finansiering av bidrag till renovering av
Rydsgårds AIF:s klubblokal ska tas ur årets resultat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 154:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
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Kommunfullmäktige beslutar att medel för finansiering av bidrag till
renovering av Rydsgårds AIF:s klubblokal ska tas ur årets resultat.
Kommunstyrelsen 2018-05-02, § 189: Ansökan bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD), Jörgen Lidfeldt (SD), och Niklas Sjöberg (-) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Rydsgårds AIF.
Serviceförvaltningen.
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Årsredovisning 2017 för Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV - Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger års- och hållbarhetsredovisning för 2017 för Sydskånes
avfallsaktiebolag, SYSAV
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-17.
Års- och hållbarhetsredovisning för SYSAV 2017.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 224:
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 155:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
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Budgetuppföljning per 2018-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning per 2018-04-30.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) meddelar att han inkommer med skriftlig
protokollsanteckning.
Sammanfattning av ärendet
Prognos 2 för Skurups kommun baseras på bokföringen till och med april
månad. Prognosen för kommunen visar ett resultat på +6,1 mkr vilket är 1,9
mkr sämre än budget (8,0 mkr).
Skatter och generella statsbidrag beräknas sammantaget bli något högre än
budget (+4,7 mkr). Överskott mot budget finns för avskrivningar (+2 mkr)
och finansnetto (+0,7 mkr) Centrala poster ger ett överskott på 5,7 mkr
beroende på realisationsvinster och återbetalning av mervärdesskatt.
Verksamheterna beräknar ett underskott på -15,1 mkr. Skol- och
utbildningsförvaltningen svarar för -9 mkr, Vård- och omsorgsförvaltningen
för -6,2 mkr, Politisk verksamhet för -1,4 mkr. Mindre underskott beräknas
för kultur, fritid och samhällsbyggnad på totalt 1,1 mkr. För mark- och
lokalförsörjning beräknas +2,6 mkr till följd av att skatteverket godtagit
omprövning av tidigare begäran om skatt och skattetillägg.
Beträffande investeringsprognos visar prognosen på investeringar på 90,9
mkr vilket är 0,6 mkr över budget.
Bolagens resultat
Skurups Kommunhus AB beräknar ett nollresultat. Skurupshem ett resultat
på +1 mkr. Skurups kommunala AB +0,7 mkr. Skurups Jordbruks AB -0,6
mkr. Skurups Elverk AB +2,6 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07.
Rapport ekonomisk uppföljning 2018-05-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 226:
Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning per 2018-04-30.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningarna löpande ska återrapportera till
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kommunstyrelsen respektive skol- och utbildningsutskottet hur de följer sina
handlingsplaner för att uppnå ett nollresultat för året.
Skol- och utbildningsutskottet ska omedelbart informera kommunstyrelsen
om handlingsplanen för skol- och utbildningsförvaltningen inte följs.
Kommunstyrelsen ger skol- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:
- långsiktigt nå kostnadsbärande enheter,
- utreda kostnader och göra en genomlysning av skolpengen i jämförelse
med andra kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 157:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgetuppföljning per 2018-04-30.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningarna löpande ska återrapportera till
kommunstyrelsen respektive skol- och utbildningsutskottet hur de följer sina
handlingsplaner för att uppnå ett nollresultat för året.
Skol- och utbildningsutskottet ska omedelbart informera kommunstyrelsen
om handlingsplanen för skol- och utbildningsförvaltningen inte följs.
Kommunstyrelsen ger skol- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa:
Vilka program väljer ungdomar som går i gymnasiet i andra kommuner?
Hur många år går dessa ungdomar i gymnasiet?
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Kommunövergripande staben.
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Begäran om extra medel avseende akut bristande
underhåll gällande Rutgerskolans tak
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar serviceförvaltningen ett extra
investeringsanslag på 5 mnkr för fastighetsinvesteringar.
Serviceförvaltningen meddelas att ambitionen ska vara att hålla nere andra
investeringar.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) inkommer med skriftlig protokollsanteckning.
Sammanfattning av ärendet
Rugerskolan är i akut behov av underhåll gällande fastighetens tak.
Takpannor har i omgångar trillat ner på skolgården och utgör en alvarlig
säkerhetsrisk då nedfallande takpannor kan träffa personer som vistas på
skolgården. Ett område runt skolan är avspärrat och skolledningen är
informerade för att minimera risken att någon träffas av nedfallande
takpannor. Rutgerskolans tegelfogar är också i mycket dåligt skick.
Eftersom byggställningar runt hela byggnaden behöver resas anser
förvaltningen att man även passar på att renovera tegelfogarna när
byggställningar ändå är på plats. Ett tegeltak har på ett normalt väderutsatt
område en teknisk livslängd på 40 år. Taket på Rutgerskolan är original och
är 95 år gammalt. Ett besiktningsutlåtande från en entreprenör är också
beställt förutom undertecknad fastighetsförvaltares expertis och erfarenheter
i fastighetsförvaltning och byggnadskonstruktion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 240:
Kommunfullmäktige beviljar serviceförvaltningen ett extra
investeringsanslag på 5 mnkr för fastighetsinvesteringar.
Serviceförvaltningen meddelas att ambitionen ska vara att hålla nere andra
investeringar.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare
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Svar på medborgarförslag om praktisk
brukarsamverkan – medverkan vid
personalrekryteringen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16.
Medborgarförslag daterat 2017-01-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 257:
Ärendet bordläggs.
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på motion från Johan Bolinder (M) rubricerad
”Ökad valfrihet i matfrågan”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats, det vill
säga 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 besvarad då
det idag går att beställa liten portion.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
huvudförslaget.
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
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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.
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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 250:
Ärendet bordläggs.
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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
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.
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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:
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 individ-
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och omsorgsberedningen samt skol- och utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-), Sven-Åke Strandberg (KV), Johan Bolinder (M), Eva
Hallmer Lindahl (L), Lars Nyström (SD), Sven Rosengren (-) och Sten
Hamberg (M) yrkar bifall till alternativförslaget (Första attsatsen bifalles 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 besvarad då
det idag går att beställa liten portion).
Solbritt Lundgren (C) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till huvudförslaget
(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 besvarad då det idag går att beställa liten portion).
Maria Ivansson (MP) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget, alternativförslaget och
Maria Ivanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att huvudförslaget kommer att
utgöra huvudförslag i omröstningen.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på alternativförslaget
och Maria Ivanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
utser alternativförslaget till motförslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget
Nej-röst för bifall till alternativförslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga,
18 ja-röster och 21 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla alternativförslaget.
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__________
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
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.
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.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 251:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 193:
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.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C).
Ann-Helen Nilsson (C).
Roland Persson (C).
Personalenheten.

Justerandes signatur

Protokoll

30 (94)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-06-20

KS 2018.5

KF § 286

Dnr KS 2017.782

Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om tillämpning
av regelverk för anställdas bisysslor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande att tillämpningen av regelverket för
anställdas bisysslor ses över och att kommunstyrelsen delges resultatet.
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
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chef uppmanas här att vid varje medarbetarsamtal efterfråga om
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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 252:
Ärendet bordläggs.
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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 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
Motionen bifalles, innebärande att bemanningsenheten ska utvärderas och
att resultatet därefter delgives kommunfullmäktige.
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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 253:
Ärendet bordläggs.
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.

Justerandes signatur

Protokoll

33 (94)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-06-20

KS 2018.5

KF § 287

Dnr KS 2017.236

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.
Kommunfullmäktige 2017-03-27, § 109: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (-) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till
alternativförslaget, motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslaget, motionen bifalles.
__________
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
Motionen bifalles, innebärande:
- 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.
Resultatet ska redovisas om ett år.
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.
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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
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.
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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
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
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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.
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.
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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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 254:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 198:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag samt att
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.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-), Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad
(M), Eva Hallmer Lindahl (L) och Sven Rosengren (-) yrkar bifall till
motionen.
Jessica Möller (S) yrkar att motionen avslås.
Sven Rosengren (-) yrkar som tillägg att resultatet ska redovisas om ett år.
Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till Sven Rosengrens yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande om bifall till motionen
och avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
motionen.
Härefter ställer ordföranden proposition på Sven Rosengrens (-)
tilläggsyrkande 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
Kommunfullmäktige bifaller förslaget, utredningen görs inom befintlig
budget.
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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 255:
Ärendet bordläggs.
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

Justerandes signatur

Protokoll

41 (94)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-06-20

KS 2018.5

KF § 289

Dnr KS 2017.222

kommunfullmäktige att ärendet remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD), Kent Olsson (-), Jessica Möller (S) och Åsa Ekblad (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
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
Medborgarförslaget avslås.
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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 256:
Ärendet bordläggs.
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.
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Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Medborgarförslaget avslås.
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 samhällsbyggnadsberedningens förslag
att avslå medborgarförslaget 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 att kommunfullmäktige
beslutar att alla chefstjänster i kommunen och i
kommunala bolag tillsätts efter utlysning där ALLA kan
söka
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
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.
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.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 258:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 195:
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.
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 kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Marcus Willman, Kommundirektör.
Dao Davidsson, Personalchef.
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Svar på medborgarförslag om batterisoptunna vid
återvinningsstationen i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalles.
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
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 259:
Ärendet bordläggs.
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.
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Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 462: Kommunfullmäktige beslutar
remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-), Bengt Andersson (S), Jörgen Lidfeldt (SD), Sten Hamberg
(M) och Jan-Erik Persson (KV) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition samhällsbyggnadsberedningens förslag
(bifall till medborgarförslaget) och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare.
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet tas åter upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde i
augusti.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) redovisar att han
återkommer med svar vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-58 § 260:
Ärendet bordläggs.
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.
__________
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Svar på interpellation från Johan Bolinder (M) till
kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön för
cheferna i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Johan Bolinder (M) till kommunstyrelsens ordförande om
arbetsmiljön för cheferna i Skurups kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) redovisar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-04-19.
Svar på interpellation, daterad 2018-05-13.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28 § 261:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktig beslutade 2018-04-23 § 205:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på motion från Slimmingeby skola om att fräscha
upp busskuren
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles genom att en mindre uppfräschning görs. Åtgärderna ska
finansieras inom tilldelad ram. Byggskolan på Nils Holgerssongymnasiet
genomför arbetet, om möjligt.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Slimmingeby skola vill fräscha upp busskuren. De åtgärder
som behövs är ommålning och utbyte av viss material vid hål och annan
skadegörelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27.
Motion daterad 2016-04-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 211:
Motionen bifalles genom att en mindre uppfräschning görs. Åtgärderna ska
finansieras inom tilldelad ram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 144:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen bifalles genom att en mindre uppfräschning görs. Åtgärderna ska
finansieras inom tilldelad ram.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2016-05-30, § 18: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Jörgen Sjöslätt (C), Johan Bolinder (M), Anders
Kristiansen (-) och Magnus Alm (S) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar som tillägg att byggskolan på Nils
Holgerssongymnasiet, om möjligt, genomför arbetet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Lidfeldts (SD) tilläggsyrkande
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och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på motion från Alléskolan om busskur, bänkar
och skolbusskylt vid skolbusshållplatsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-sats (bänkar
och skolskjutsskylt).
Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att det inte får plats
med en busskur utmed Tegelgatan utan att ta anspråk på cykelvägen intill
vägen.
Reservation
Kent Olsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sven-Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och att våra skolelever inte behandlas lika.
Sammanfattning av ärendet
Skolråden på Alléskolan önskar busskur, bänkar och skolbusskylt för att
öka trafiksäkerheten, komfort och uppmärkning vid skolbusshållplatsen.
Ur ett gatuperspektiv går det tyvärr inte att få plats med en busskur utmed
Tegelgatan utan att ta anspråk på cykelvägen intill vägen. Möjligheten för
skolbarnen att sitta på bänkar och ha en busskur som väderskydd skulle
eventuellt gå att placera inne på skolgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24.
Motion daterad 2016-04-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 212:
Kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-sats (bänkar
och skolskjutsskylt).
Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att det inte får plats
med en busskur utmed Tegelgatan utan att ta anspråk på cykelvägen intill
vägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 145:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att det inte får plats med en
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busskur utmed Tegelgatan utan att ta anspråk på cykelvägen intill vägen.
Barn- och ungdomsfullmäktige, 2016-05-30, § 20: Motionen remitteras
till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV) och Kent Olsson (-) yrkar bifall till motionen.
Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och framställt
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
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
33 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller således
kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Linnea Roddar, projektledare Serviceförvaltningen
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Svar på motion från Göran Pettersson (MP) m fl
angående nytt utvärderingssystem för utveckling av
det systematiska kvalitetsarbetet inom grundskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Moitonen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Motionens bakgrund och syfte med fokus på avsaknaden av ett
utvärderingssystem för vad som är en bra skola.
Skol- och utbildningsutskottet önskade 2016 få preciserat vad som
efterfrågas i motionen gällande ”pedagogiskt ledarskap och förutsättningar
för klassrumsbesök”
Förvaltningen har tidigare redogjort för ärendet i Skol- och
utbildningsberedningen 2014-10 -20 där det bland annat hänvisades till att
Skolinspektionen skulle genomföra en tillsyn i kommunen 2015-2016.
Denna inspektion är genomförd och godkänd. Det svar och de åtgärder som
Skurups kommun redovisade finns tillgängliga och har redovisats i såväl
Skol- och utbildningsutskottet som i kommunstyrelsen då det formellt är
kommunstyrelsen som är huvudman för skolan.
I Skolinspektionens granskning ingick också styrning och ledning som ett
huvudområde. Exempelvis redovisade kommunen ett förtydligande av det
systematiska kvalitetsarbetet i svaret till Skolinspektionen.
Möjligheterna för rektor och förskolechef att bedriva ett tydligt pedagogiskt
ledarskap och ha förutsättningar för klassrumsbesök/besök i verksamheterna
är avhängigt respektive rektors och förskolechefs situation.
Förvaltningschefen har vid flera tillfällen redovisat komplexiteten i rektorns
och förskolechefens uppdrag men också att rektor och förskolechef har
många medarbetare i sin organisation.
I denna del finns det därför anledning att återkomma i frågan när och om
ekonomiska förutsättningar finns för att förändra skolledarorganisationen.
Det behandlas dock inte inom detta ärende utan i särskild budgetordning.
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avskrivs.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-06-18.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 213:
Moitonen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 146:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Moitonen avslås.
Skol- och utbildningsutskott 2017-12-18, § 48: Motionen avslås.
Skol- och utbildningsutskott 2016-03-08, § 9: Skol- och
utbildningsutskottet önskar få preciserat vad som efterfrågas gällande
”pedagogiskt ledarskap och förutsättningar för klassrumsbesök”. I
förvaltningens muntliga redogörelse i Skol- och
utbildningsberedningen 2014-10-20 SUB § 46 beskrivs vikten av att
förutsättningar måste skapas för rektors komplexa uppdrag, däribland
förutsättningar i form av tid för att göra klassrumsbesök utifrån den modell
Skolinspektionen tagit fram.
Kommunstyrelsen 2015-02-25, § 108: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsutskottet för ytterligare utredning och förtydligande, bl a vad som
avses med utveckling av det pedagogiska ledarskapet med skapande av
förutsättningar för klassrumsbesök o d.
Kommunfullmäktige 2015-01-26, § 14: Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning och förtydligande, bl a vad som
avses med utveckling av det pedagogiska ledarskapet med skapande av
förutsättningar för klassrumsbesök o d.
Kommunstyrelsen 2014-11-26, § 353: Inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär:
Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens beskrivning av
hur de idag arbetar med dessa frågor.
Skol- och utbildningsberedningen 2014-10-20, § 46: att förvaltningen
beskriver hur de arbetar idag med dessa frågor.
Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående.
Kommunfullmäktige 2014-08-25, § 270: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Göran Pettersson (MP).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
upprätta en handlingsplan för hur man ska ta hand om
och förebygga erosionen längs Skurups kust
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande att en handlingsplan upprättas i form av en
kustförvaltningsplan. Finansiering ska ske inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
En motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Anders Bengtsson (L) har
inkommit där de yrkar att en handlingsplan upprättas i form av en
”kustförvaltningsplan”.
2014 lämnade Serviceförvaltningen in ett äskade till budgetberedningen om
216 000 SEK ex moms (offererat pris + 20 % för oförutsedda merkostnader)
för att ta fram en kustförvaltningsplan. Äskandet fick inte bifall men
serviceförvaltningen fortsatte arbeta med kusten, dock inte i form av en
kustförvaltningsplan. Sedan 2014 har följande gjorts:
- Serviceförvaltningen har gjort en kartläggning av outnyttjade byggrätter
längs kusten samt informerat boende om risker med erosion och stigande
havsnivåer. Inga åtgärder har vidtagits.
- Skurups kommun ingår i ett mellankommunalt samarbetsprojekt som
kallas KOMPIS tillsammans med Vellinge, Trelleborg och Ystad. Projektet
pågår under 2017 och ska slutrapporteras i december till Länsstyrelsen.
Projektets syfte är att ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för havet. I
projektet ingår bland annat att göra en beräkning av de olika kommunernas
behov av sand för att strandfodra och därmed rädda sina stränder från
erosion.
Återstående arbete:
Även om Skurups kommun vet hur mycket sand som kommer att behövas
för att rädda stränderna från erosion, så vet man ännu inte varifrån sanden
ska tas och man har heller inga tillstånd att utvinna sand. Det finns en
kartläggning från SGU som visar att det eventuellt kan finnas sand i havet
men detta är inte klarlagt. Området där det kan finnas sand krockar
dessutom med ett utpekat riskintresseområde för vindbruk.
Det är inte bara erosion som hotar Skurups kust. I tex Bingsmarken pågår
idag ingen erosion, snarare en påväxt av sand. Här är problemet istället
kopplat till förhöjda havsnivåer som kan göra att grundvattennivåerna stiger
och vattenmängden i ån ökar vilket kan göra att Bingsmarken svämmas över
bakifrån. Då hjälper inte strandfodring utan det krävs andra åtgärder.
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En kustförvaltningsplan kan ta ett helhetsgrepp på hela kuststräckan och
föreslå åtgärder anpassade för de olika platsernas situation. Förslagsvis kan
en kustförvaltningsplan innehålla följande:
Del 1. Fördjupad utredning
Kompletterande utredningar som behövs till redan befintlig risk och
sårbarhetsanalys för att kunna genomföra följande steg, tex kartläggning av
var sandmängden till havs.
Del 2. Strategi
En strategi för kommunens stränder tas fram med politiker och tjänstemän
från kommunen. Strategin bör innehålla en målsättning för kommunens
kustförvaltning och riktlinjer för hur målsättningen ska uppnås. Strategin
ska vara styrande för förvaltningsplanen i del 3.
Del 3. Förvaltningsplan
Förvaltningsplanen består förslagsvis av åtgärdsförslag med tillhörande
skötselplan och kontrollprogram. Åtgärdsförslaget kan innehålla förslag på
rätt åtgärder på de olika platserna. I skötselplanen beskrivs hur kommunen
ska sköta sina stränder och kan innehålla instruktioner för till exempel
strandrensning, reparation av stormskador och strandfodring. I
kontrollprogrammet beskrivs hur kommunen ska mäta och dokumentera
förändringar längs kusten.
Beslutsunderlag
Kompletterande tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08.
Motion daterad 2017-04-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 214:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens
förslag. Finansiering ska ske inom befintlig ram.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 147:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens
förslag. Finansiering ska ske inom befintlig ram.
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Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-02-13, § 12 Ärendet
återremitteras för ytterligare utredning.
Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 8: Kommunstyrelsen beslutar att anse
ärendet vara allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-18, § 181: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse ärendet vara
allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot
samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslog 2017-09-19, § 105: Bifall
motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2017-08-22, § 92:
Motionen remitteras till serviceförvaltningen för en kostnadsberäkning.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 227: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas och att remittera den till samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige, 2017-05-29, § 193: Kommunfullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-), Johan Bolinder (M), Jörgen Lidfeldt (SD), Sven-Åke
Strandberg (KV), Eva Hallmer Lindahl (L), Magnus Alm (S),
Jörgen Sjöslätt (C), Sven Rosengren (-), Björn Hortevall (M) och Lisen
Hendeberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (Motionen
bifalles. Finansiering ska ske inom befintlig ram).
Sven Rosengren (-) yrkar som tillägg att citationstecknen runt
Kustförvaltningsplan tas bort.
Maria Ivansson (MP) yrkar som tillägg att planen infogas i
klimatanpassningsplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt bifallsyrkande till motionen
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Sven Rosengrens (-) yrkande gällande
citationstecken och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition Maria Ivanssons (MP) yrkande om
infogning i klimatanpassningsplanen och finner att kommunfullmäktige
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avslår detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Anders Bengtsson (L).
Serviceförvaltningen
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jennie Luthander, planarkitekt.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg om inspelning av
kommunstyrelsens möte i Skurups Kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles (beslutsdelen av kommunstyrelsens sammanträden ska
spelas in).
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) har i en motion föreslagit att sammanträdena spelas in på
samma sätt som kommunfullmäktigemötena.
Det är lagligt att spela in kommunstyrelsens sammanträde. För närvarande
är inte kommunstyrelsens sammanträden öppna. Om någon begär ut
inspelningen ska en bedömning givetvis göras i varje enskilt ärende om det
inspelade materialet kan lämnas ut, huvudregeln kommer dock att vara att
materialet är offentligt.
Inspelning av kommunstyrelsens sammanträden innebär i princip att
sammanträdena blir offentliga och för detta krävs enligt kommunallagen 6
kap 25 § att kommunfullmäktige medgett detta. Ärenden som avser
myndighetsutövning eller uppgifter som omfattas av sekretess ska dock
alltid hållas inom stängda dörrar. Sistnämnda ärenden ska därför inte spelas
in.
Huruvida kommunstyrelsens sammanträden ska spelas in är ytterst en
bedömning av lämpligheten utifrån bland annat den diskussion som förs av
ledamöterna, krav på transparens och medborgarnas krav på insyn.
Offentlighetsprincipen garanterar medborgarnas insyn genom att
protokollen är allmänna handlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11.
Motion daterad 2016-02-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 219:
Huvudförslag:
Motionen avslås.
Alternativförslag:
Motionen bifalles (beslutsdelen av kommunstyrelsens sammanträden ska
spelas in).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 150: Kommunstyrelsens
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arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2017-08-15, § 45:
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2016-04-12, § 14: Motionen
överlämnas till kommunens IT-enhet för yttrande angående tekniska
möjligheter till inspelning samt eventuella
kostnader för detta.
Kommunfullmäktige 2016-03-21, § 110: Motionen remitteras till
presidieberedningen och kommunstyrelsen med presidieberedningen som
huvudansvarig.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-), Sten Hamberg (M), Lars Nyström (SD), Arne Nilsson
(SD), Sven Rosengren (-) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag.
Magnus Alm (S) och Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget
Nej-röst för bifall till alternativförslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
17 ja-röster och 23 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller således
alternativförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från Björn Hortevall (M) om att Skurups
kommun bildar en CITYGRUPP
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles. Finansiering av projektet hänskjuts till budgetgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för Näringsliv och Arbetsmarknad har ombetts att yttra sig om
instiftandet av en Citygrupp. Citygruppen skall enligt motionen i samverkan
arbeta systematiskt med att utveckla centrum.
Ett attraktivt centrum är en viktig komponent för att attrahera nya
kommuninvånare och kan också vara en katalysator för fler jobb inom bl a
service och handel. Det torde därför finnas långsiktiga positiva ekonomiska
konsekvenser av ett attraktivt centrum.
Ett väl fungerande centrum kräver ofta samsyn och koordinering. Att
utveckla ett centrum kräver förutom orkestreringsdelen betydande
kunskaper vilket vi anser att vi idag inte besitter. Dessa kunskaper kan man
få genom att ta del av relevanta nätverk, utbildningar eller upphandlade
resurser.
För att realisera en väl fungerande citygrupp tror vi att man måste
säkerställa att förvaltningar och berörda politiker kan avsätta tid för att
arbeta fokuserat med detta. Vi tror också att man bör investera i en expert
som processleder arbetet framåt.
Av tjänsteskrivelsen framgår att den föreslagna projektet kostar totalt 1 950
tkr fördelat på 1 075 tkr för år ett och 880 tkr för år två.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08.
Motion, daterad 2016-02-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 220:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Finansiering av projektet hänskjuts till budgetgruppen.
Kommunutvecklingsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 151:
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Uppdrar till förvaltningen att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet
komplettera tjänsteskrivelsen under rubriken Ekonomi att förvaltningens
projekt kostar 1 950 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlåter till kommunstyrelsen att
föreslå hur projektet ska finansieras.
Kommunutvecklingsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen 2018-02-12, § 4: Motionen bifalles.
Kommunutvecklingsberedningen 2016-06-07. § 71: Bifall motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 109: Motionen remitteras
till kommunutvecklingsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M), Jörgen Sjöslätt (C), Sven-Åke Strandberg (KV), Björn
Hortevall (M), Lisen Hendeberg (V), Göran Pettersson (MP), Arne Nilsson
(SD) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lena Johansson, enhetschef.
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg.
Staffan Welander, ekonomichef.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) angående
lärarnas löneskillnader
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Eva Hallmer (L) har inkommit med motion där hon yrkar
Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt personalutskottet att arbeta
fram ett avtal med individuell lönesättning med tydliga kriterier som gynnar
elevernas möjlighet att nå sina kunskapsmål samt att tillåta att rektorer ingår
i lärarlönelyftet
Att uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att redogöra för avtal och utfall
senast 12 december 2016.
Skolverket beskriver Lärarlönelyftet som en statlig satsning för att
skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade
lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Enligt Skolverket är syftet att öka
läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. För
detta ändamål har Skurups kommun har tilldelats 4,4 miljoner kronor årligen
för Lärarlönelyftet.
I Skolverkets information om Lärarlönelyftet framgår det inte uttryckligen
att rektorer är undantagna när det gäller lärarlönelyftet. Dock får man tolka
intentionen som sådan enligt ovan.
Lärarlönelyftet för Skurups kommuns del har hanterats av såväl Skol- och
utbildningsförvaltningen som personalutskottet. Frågan om vilka som ska
omfattas av lärarlönelyftet har diskuterats mellan Skol- och
utbildningsförvaltningen och arbetstagarorganisationerna och beslutet om
vilka som skall omfattas är väl förankrat inom organisationen. Beslutet som
är fattat i samförstånd med de fackliga organisationerna tydliggör
hanteringsordningen i Skurups kommun enligt följande:
För medarbetare i Skurups kommun gäller Lärarlönelyftet för de som har en
lärarlegitimation, är anställda senast 1/7-16 och uppnår ett av de uppsatta
kriterierna.
När vi nu organiserar Lärarlönelyftet har Ledningsgruppen för Skola- och
Utbildning tagit fram en arbetsgång. Skolledningen föreslår också att 10
procent av beloppet fördelas till fritidshem och förskola och 90 procent av
beloppet fördelas till skola.
De fackliga representanterna och skolledningen är överens om att sprida
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bidraget till så många medarbetare som möjligt och att skicklighet och
erfarenhet beaktas.
Detta innebär att rektorerna inte omfattas av Lärarlönelyftet i Skurups
kommun i den utsträckning de inte uppfyller ovan nämnda kriterier. Detta
kan ej ändras med mindre än att arbetsgivaren påkallar förhandling med de
fackliga parter med vilka ovanstående kriterier överenskommits.
Individuell lönesättning
Arbetsgivaren arbetar redan idag med individuell och differentierad
lönesättning. Kriterierna för hur lärarens lön ska sättas har redan idag sin
utgångspunkt i hur väl eleverna når sina uppsatta mål och bedömning av
lärarens förmåga att utföra sitt uppdrag i denna del är grundläggande vid
lönesättningen.
Ökad lönespridning
Såväl arbetsgivare som fackliga organisationer ställer sig generellt positiva
till en ökad lönespridning på svensk arbetsmarknad, så även i Skurups
kommun. Inför varje löneöversyn redovisas samtlig lönestatistik för
personalutskottet. I denna genomgång ser arbetsgivaren också över
lönespridningen inom olika yrkeskategorier. Med detta som grund väljer
personalutskottet ut vilka yrkesgrupper som ska prioriteras och uppmanar
också lönesättande chefer att se över lönespridningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19.
Motion daterad 2016-08-31.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 221:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08, § 152:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen avslås.
Personalutskott 2016-11-18, § 62: Personalchefen får uppdrag att besvara
inkommen motion.
Kommunfullmäktige 2016-09-26, § 346: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer (L).
Marcus Willman, kommundirektör.
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på motion från Sven Rosengren (-) om
sommarjobb
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det blir svårt att genomföra
motionen så som den är skriven.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (-) har i motion inkommen 2016-06-08 yrkat att
kommunstyrelsen uppdrager förvaltningen att upprätta lista över
sommarjobbsökande skolungdomar från årskurs nio till och med gymnasiet
årskurs tre. Denna lista skall sedermera publiceras i sociala medier så att
privata företag i kommunen kan konstakta berörda skolungdomar.
Frågan har initierats då antalet ferieplatser enligt Rosengren har reducerats.
Antalet ferieplatser har inte reducerats och dialog kring förfarandet gällande
kommunens ferieplatser har efter motion inkommande kommunicerats med
Rosengren. Att tillmötesgå det behov som finns av ferieplatser genom att
involvera det privata näringslivet är i sak en god tanke. Dock åligger det ej
Skurups kommun att tillhandahålla ferieplatser inom det privata näringslivet
och det finns ej heller de personella resurser att tillgå för att upprätta och
vidhålla ett sådant register över våra ungdomar. Vid upprättande av sådant
register finns också att beakta eventuell lagstiftning som berör hantering av
uppgifter om skolungdomar och om dessa uppgifter lämpar sig publiceras på
sociala medier.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19.
Motion daterad 2016-06-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-05-23 § 222:
Motionen avslås med hänvisning till att det blir svårt att genomföra
motionen så som den är skriven.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2018-05-08,§ 153:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Motionen avslås med hänvisning till att det blir svårt att genomföra
motionen så som den är skriven.
Personalutskott 2016-11-18, § 63: Personalchefen får uppdrag att besvara
inkommen motion.
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Kommunfullmäktige 2016-08-29, § 309: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen får ställas samt att remittera den till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sven
Rosengrens (-) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-)
Dao Davidsson, personalchef
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Svar på fråga från Sylve Qvillberg (S) till
kommunstyrelsen 1 vice ordförande, Johan Bolinder
(M)
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Sylve Qvillberg (S) till 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?
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Johan Bolinder (M) redovisar
svar på frågan.
Beslutsunderlag
Fråga, 2018-05-22.
Svar, 2018-06-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28 § 265:
Frågan får ställas.
Johan Bolinder (M) meddelar att han avser att svara vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om frågan får ställas och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om
beredningens och tjänstemännens dialog med
myndigheterna
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om beredningens och
tjänstemännens dialog med myndigheterna.
Samhällsbyggnadsberedningens ordförande Bengt Andersson (S) redovisar
svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-28.
Svar, 2018-06-18.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 267:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om
Lantmännenområdet i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet tas åter upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde i
augusti.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om Lantmännenområdet i Rydsgård.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) meddelar att svar kommer
på sammanträdet i augusti.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 269:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande
skolvalet på Nils Holgerssongymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande skolvalet på Nils Holgerssongymnasiet.
Skol- och utbildningsutskottets ordförande Maria Ivansson (MP) redovisar
svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-11.
Svar, 2018-06-19.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 264:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Motion från Sven Rosengren (-) m om att uppgradera
FAM och att etablera den Internationella Engelska
skolan i Prästamosseskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) m om att uppgradera FAM och att etablera
den Internationella Engelska skolan i Prästamosseskolan.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 270:
Motionen anmäls.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till skoloch utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag att remittera motionen till skoloch utbildningsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsberedningen.
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Motion från Sven Rosengren (-) m fl om att inrätta
funktionen Trygghetsvärd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) m fl om att inrätta funktionen
Trygghetsvärd.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 271:
Motionen anmäls.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att remittera motionen till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Motion från Björn Hortevall (M) om att fastigheter med
godkänd avloppsrening undantas från anslutning till
kommunalt avlopp
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 272:
Motionen anmäls.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Hortevall (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att remittera motionen till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsberedningen.
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Motion från Arne Nilsson (SD) m fl om att ge
motordagen i Skurup tillgång till mer utrymme
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen (huvudansvarig) samt kultur- och
fritidsberedningen.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 273:
Motionen anmäls.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till kulturoch fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar att motionen även ska remitteras till
kommunstyrelsen (huvudansvarig).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen (huvudansvarig) samt kultur- och fritidsberedningen och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsberedningen.
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Anmälan medborgarförslag om restriktion av
skärmanvändande på fritids
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas och remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om restriktion av skärmanvändande på fritids.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-05-21.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget får ställas samt
remitteras till skol- och utbildningsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsberedningen.
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Anmälan interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande
ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl får stanna
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl får stanna.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-13.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Anmälan medborgarförslag om att införa fyrfackskärl
för sopsortering i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas och remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att införa fyrfackskärl för sopsortering i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-06-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget får ställas samt
remitteras till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
trygghetsvärdar, för en säkrare och tryggare kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om trygghetsvärdar, för en säkrare och
tryggare kommun.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-06-17.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Protokoll

83 (94)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-06-20

KS 2018.5

KF § 315

Dnr KS 2018.723

Motion från Jörgen Sjöslätt m fl om jämställt
försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen Sjöslätt m fl om jämställt försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-06-17.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om garanterad
plats i särskilt boende vid 85 års ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen Sjöslätt (C) om garanterad plats i särskilt boende vid 85
års ålder.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-06-17.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till individoch omsorgsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsberedningen.
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Motion från Lisen Hendeberg (V) om att kartlägga
segregationens kostnader
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lisen Hendeberg (V) om att kartlägga segregationens
kostnader.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-06-20.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Motion från Niklas Sjöberg (-) kring återkrav för utbetalt
ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Niklas Sjöberg (-) kring återkrav för utbetalt ekonomiskt
bistånd.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-06-20.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2018.712

Anmälan interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om inköp av tjänster till
Skurupshem
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
inköp av tjänster till Skurupshem.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-20.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Frågor och svar läggs till handlingarna med noteringen att vissa frågor åter
tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde ställs följande frågor:
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande gällande om det nya
exploateringsområdet (Västergatan) kommer att gå ihop sig ekonomiskt med
tanke på omfattande grävningsarbeten. Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Alm (S) svarar att bedömningen är att det kommer att gå ihop sig
trots de omfattande grävningsarbetena.
Sten Hamberg (M) till kommunfullmäktiges ordförande gällande hur det går
med införandet av digitalt omröstningssystem i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Axelsson (S) svarar att det pågår ett
arbete med översyn av kommunfullmäktiges sammanträdeslokal och att det
därefter kommer att tas ställning till införandet av bland annat ett digitalt
omröstningssystem.
Ann-Helen Nilsson (C) till skol- och utbildningsutskottets ordförande
gällande att beslut om simundervisningar ej följs. Skol- och
utbildningsutskottets ordförande Maria Ivansson (MP) svarar att hon vet att
det varit svårt att hitta halltider och ber att få återkomma med ett mer fylligt
svar.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande gällande chikanerna på
Södergatan som ej färdigställts. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm
(S) svarar att detta borde gjorts och ber att få återkomma med fylligare svar.
Eva Hallmer Lindahl (L) till kommunstyrelsens ordförande gällande BRÅ:s
förslag till rökförbud på skoltid. Kommunstyrelsens ordförande Magnus
Alm (S) meddelar att frågan besvaras vid nästa sammanträde.
Sven Rosengren (-) till skol- och utbildningsutskottets ordförande gällande
inställda simundervisningar. Skol- och utbildningsutskottets ordförande
Maria Ivansson (MP) meddelar att frågan besvaras vid nästa sammanträde.
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__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP), gällande beslut om simundervisningar ej följs.
Maris Ivansson (MP), gällande inställda simundervisningar.
Magnus Alm (S), gällande chikanerna på Södergatan.
Magnus Alm (S), gällande rökförbud på skoltid.
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Avsägelse från Roland Hansson (S) från uppdraget
som ledamot och ordförande i Skurupshem AB, samt
nyval
Kommunfullmäktiges beslut
Roland Hansson (S) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot och
ordförande i Skurupshem AB.
Till ny ledamot och ordförande i Skurupshem AB utses Staffan Andersson.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Roland Hansson (S) från uppdraget som ledamot och
ordförande i Skurupshem AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2018-04-30.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Göran Pettersson (MP) föreslår att Staffan
Andersson väljs till ny ledamot och ordförande i Skurupshem AB
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Roland Hansson (S) beviljas
entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i Skurupshem AB
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på förslaget att utse Staffan Andersson till
ny ledamot och ordförande i Skurupshem AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Andersson.
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Avsägelse från Jessica Möller (S) från uppdraget som
vice ordförande och ledamot i Skurupshem AB, samt
nyval
Kommunfullmäktiges beslut
Jessica Möller (S) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot och
vice ordförande i Skurupshem AB.
Till ny ledamot och vice ordförande i Skurupshem AB utses Helena
Samuelsson (S).
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Jessica Möller (S) från uppdraget som vice ordförande och
ledamot i Skurupshem AB
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2018-04-30.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Göran Pettersson (MP) föreslår att Helena
Samuelsson (S) utses till ny ledamot och vice ordförande i Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Jessica Möller (S) kan entledigas från
uppdraget som ledamot och vice ordförande i Skurupshem AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på att utse Helena Samuelsson (S) till ny
ledamot och vice ordförande i Skurupshem AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Helena Samuelsson (S).
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Avsägelse från Tommy Göransson (S) från uppdrag
som revisor och uppdragen kopplade till uppdraget
som revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Tommy Göransson beviljas entledigande från uppdragen som revisor enligt
begäran.
Till nya revisorer med mera utses:
- revisor kommunen - inget fyllnadsval
- vice ordförande kommunens revision - Sven-Åke Borg
- lekmannarevisor Skurups Kommunhus AB - Karl Kårebrant
- lekmannarevisor Skurups Kommunala AB - Sven-Åke Borg
- Nils Larssonska Stiftelsen - Marianne Larsson
- Anna Hanssons donationsfond - Lars-Åke Nilsson
- Sydkustens vattenvårdsförbund - vakant tills vidare
- Sydvästra Skånes vattenråd - vakant tills vidare
Sammanfattning av ärendet
Revisor Tommy Göransson anhåller i skrivelse om entledigande från
uppdrag som revisor och uppdragen kopplade till detta.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Göransson (S) från uppdrag som revisor och
uppdragen kopplade till uppdraget som revisor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Göran Pettersson (MP) lämnar följande förslag
till nyval:
- revisor kommunen - inget fyllnadsval
- vice ordförande kommunens revision - Sven-Åke Borg
- lekmannarevisor Skurups Kommunhus AB - Karl Kårebrant
- lekmannarevisor Skurups Kommunala AB - Sven-Åke Borg
- Nils Larssonska Stiftelsen - Marianne Larsson
- Anna Hanssons donationsfond - Lars-Åke Nilsson
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- Sydkustens vattenvårdsförbund - vakant tills vidare
- Sydvästra Skånes vattenråd - vakant tills vidare
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Tommy Göransson kan beviljas
entledigande enligt begäran och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag gällande nyval och
finner att kommunfullmäktige bifaller desamma.
__________
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Sommarhälsningar
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Axelsson (S) framför ett tack till
förtroendevalda och tjänstemän, önskar en skön midsommarhelg och
sommar samt uppmanar till att skilja på sak och person i den kommande
valdebatten.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Ann-Helen Nilsson (C) framför
ett tack till kommunfullmäktiges ordförande för ett gott arbete samt önskar
henne en trevlig midsommar och en skön sommar.
__________
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