Protokoll

1 (91)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-08-27

KS 2018.6

Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-08-27, kl. 18.00–23.05

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Eva-Marie Engström, förvaltningschef
Jennie Luthander, planarkitekt
Bertil Nordström, revisor
Swen-Åke Borg, revisor

Justerade paragrafer

§ 325 - 371

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-09-04 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Kent Johansson (S)

Sten Hamberg (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-04

Datum då anslaget tas ned

2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist

Protokoll

2 (91)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-08-27

KS 2018.6

Beslutande
Bengt Andersson (S)
Lena Axelsson (S)
Magnus Alm (S)
Roland Hansson (S)
Sylve Qvillberg (S)
Anncristin Svensson (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Kent Johansson (S)
Eva Roslund (S)
Lisen Hendeberg (V)
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Sven Rosengren (-)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Sten Hamberg (M)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Sixten Wickman (KV)
Marie-Louise Frödin (KV)
Anders Bengtsson (L), t o m kl 21.00
Steffen Brummer-Pind (M)

__________

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)
Göran Lindahl (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Arne Nilsson (SD)
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Maria Nyman Stjärnskog (S),tjg ers, ej
upprop, fr o m kl 18.15
Mats Anderberg (S), tjg ers, endast
upprop, t o m kl 18.15
Birthe Thomsen (S), tjg ers
Richard Bergendahl (MP), tjg ers
Monica Larsson (SD), tjg ers
Magnus Book (SD), tjg ers

Inger Ekelund (L)
Ingemar Johansson (C)
Lis-Lott Hortevall (M)
Lisbeth Gjöl Johannessen (M)
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Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om information om återvandring samt att
inrätta en återvandringshandläggare......................................................................................... 88
Anmälan medborgarförslag om hyra av Konsums lokal vid Systembolaget för aktiviteter .... 89
Anmälan medborgarförslag om portabel toalett vid Mossby strand ........................................ 90
Anmälan motion från Sten Hamberg (M) om att Eric Mårtensson får en gata/väg
uppkallad efter sig .................................................................................................................... 91
__________
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KF § 325

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Johansson (S) och Sten Hamberg (M) utses till att justera protokollet.
Arne Nilsson (SD) utses till ersättare att justera protokollet.
__________
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Beslutande organ
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Kommunfullmäktige
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KS 2018.6

KF § 326

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________
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KF § 327

Ungdomars arbete med tobaksförebyggande insatser
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fyra ungdomar från kommunen presenterar sitt arbete med
tobaksförebyggande arbete.
__________
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Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendeinformationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen:
- Nya skolan, tidplan följs förutom att markarbeten är något försenat.
Budgetram hålls.
- Hearing med revisionen angående budgetregelverk.
- Träff med Trelleborgs kommun angående samverkansmöjligheter.
- Smart Little Village hålls 3-4 april 2019.
- Ny skolledning på plats och ny ekonomichef börjar 3 september.
Kommunutvecklingsberedningen:
- Information om landsbygdsmiljonen i Trelleborgs byalagsråd.
- Information om Mötis.
- Näringslivsinformation.
- Kommunen som varumärke.
- Information om hur man lägger upp en medborgardialog.
Samhällsbyggnadsberedningen:
- Dialog med boende på Södergatan angående trafiksituationen.
- Dialog med Abbekås byalag angående placering av hundrastgård.
Kultur- och fritidsberedningen:
- 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.
Kommunfullmäktiges presidieberedning:
- Information om organisationsutvärdering.
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Revisionen:
- Granskning av intern kontroll gällande avtalsuppföljning.
__________
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KF § 329

Dnr KS 2017.1139

Uppföljning och analysering av
fullmäktigeberedningarna
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljningarna från beredningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I § 27 i arbetsordningen för kommunfullmäktige anges:
”Fullmäktigeberedningarna skall årligen analysera och utvärdera
verksamheterna ur ett gemensamt perspektiv, med uppföljning av
styrdokument, medborgardialog, kontakt med referensgrupper, internt arbete
i beredningarna, handläggningsrutiner, utveckling av den lokala demokratin
m m, samt avrapportera resultat till kommunfullmäktige.”
Vid dagens sammanträde föreligger uppföljning från beredningarna.
Beslutsunderlag
Uppföljning samhällsbyggnadsberedningen daterad 2018-01-12.
Uppföljning kultur- och fritidsberedningen daterad 2018-01-12.
Uppföljning individ- och omsorgsberedningen daterad 2018-01-17.
Uppföljning kommunutvecklingsberedningen daterad 2018-02-08.
Uppföljning skol- och utbildningsberedningen daterad 2018-02-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 § 163:
Kommunstyrelsens förslag:
Uppföljningen av fullmäktigeberedningarna läggs med godkännande till
handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 90:
Uppföljningen av fullmäktigeberedningarna läggs med godkännande till
handlingarna.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-02-20, § 18:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att överlämna redogörelse enligt
tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12.
Kommunutvecklingsberedningen 2018-02-12, § 5:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att överlämna redogörelse enligt
tjänsteskrivelse 2018-02-08, med tillägg om kommunikationsstrategi under
uppföljning av styrdokument samt att ansvarig tjänsteman bör medverka vid
beredningens sammanträden.
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Individ- och omsorgsberedningen 2018-02-05, § 6: Individ- och
omsorgsberedningen godkänner skrivelsen som sitt svar till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2017-11-28, § 62:
Fullmäktigeberedningarna ska till kommunfullmäktiges presidieberedning
senast 2018-02-28 inkomma med skriftlig redogörelse utifrån vad som
nedan anges i § 27 i arbetsordningen för kommunfullmäktige, vilket sedan
ska presenteras för kommunfullmäktige under 2018.
__________
Beslutet skickas till:
Revisionen
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Dnr KS 2015.281

Bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun
2018-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022 antas.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Niklas Sjöberg (-) framför som protokollsanteckning att det är olyckligt att
kommunen missat möjligheten till statsbidrag under 2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) meddelas
att varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen
för att skapa förutsättningar för alla att leva i bra bostäder. Planeringen ska
möta behovet och efterfrågan på bostäder för att få en bostadsmarknad i
balans.
Kommunfullmäktige gav 2016-09-26 i uppdrag åt
samhällsbyggnadsberedningen att ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram.
Serviceförvaltningen har tillsammans med deltagare från
kommunövergripande staben, myndighetsenheten för miljö och byggnad,
individ- och omsorgsförvaltningen samt kommunens bostadsbolag
Skurupshem AB och i samverkan med politiker arbetat fram förslaget till
riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa riktlinjer ska ersätta Skurups
kommuns bostadspolitiska program från 2009.
Skurups kommun har en vision om att bli 18 000 invånare år 2030. Visionen
är fullt möjlig att uppnå om kommunen fortsätter att växa i den takt som
sker nu. Bostadsbeståndet i Skurups kommuns består till 72 procent av villor
och bara 15,9 procent av bostadsbeståndet består av flerbostäder varav
endast 1,4 procent är bostadsrätter. Detta gör att det är svårt att få tag på en
lägenhet i Skurup, vilket medför att äldre, som vill flytta från sina villor, inte
hittar någon lägenhet att flytta till och därmed bor kvar. Situationen är
likadan för ungdomar som vill flytta hemifrån men inte hittar någon
lägenhet att flytta till. Efterfrågan på alla former av bostäder är hög, allt från
trygghetsbostäder till villor.
Kommunens strategiska läge i Stormalmö gör att kommunens attraktivitet
Justerandes signatur
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förväntas att öka och att fler upptäcker fördelarna med att bo i Skurups
kommun. Kommunen behöver bygga ca 100 bostäder om året för att växa i
takt med sin vision och det behöver byggas en blandning av
upplåtelseformer för att alla ska kunna leva i en bra bostad.
Beslutsunderlag
Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun
Samrådsredogörelse
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-09
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-07 § 272:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022
antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 174: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022
antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-22, § 41: Förslaget till
bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 2018-2022 antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-03-20, § 28:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att göra några mindre ändringar och
därefter skicka ut förslaget till bostadsförsörjningsprogram på remiss.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-01-16, § 7:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att det ska hållas en workshop där
tjänstemän från alla förvaltningarna, tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet
och 2 representanter från varje parti bjuds in.
Kommunfullmäktige 2016-09-26, § 333: Kommunfullmäktige beslutar att
det uppdras åt samhällsbyggnadsberedningen att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram. Kommunfullmäktige vill dock erinra om att
uppdraget ska finansieras inom befintlig budget.
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Kommunstyrelsen 2016-08-24, § 295: Kommunstyrelsen inget att erinra
mot samhällsbyggnadsberedningens förslag, vilket innebär att uppdra åt
samhällsbyggnadsberedningen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.
Kommunstyrelsen vill dock erinra kommunfullmäktige om att uppdraget ska
finansieras inom befintlig budget.
Samhällsbyggnadsberedningen 2015-03-17, § 26: Kommunfullmäktige
uppdrar åt samhällsbyggnadsberedningen att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S), Jörgen Sjöslätt (C), Maria Ivansson (MP), Eva Hallmer
Lindahl (L), Bengt Andersson (S), Lisen Hendeberg (V) och Sven-Åke
Strandberg (KV) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag till
bostadsförsörjningsprogram.
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar med instämmande av Niklas Sjöberg (-) att
följande ändringar görs:
- Under punkt 2.2 Mål för utveckling av befintligt bostadsbestånd, stryks
följande stycke: Ensamkommande och nyanlända flyktingar som placeras i
kommunen ska erbjudas boendealternativ som gör att etableringen och
integrationen i samhället underlättas.
- Under punkt 2.3 Åtgärder för att uppnå målen, ska följande strykas: Arbeta
för att tillhandahålla bostäder för ensamkommande och nyanlända med
tillstånd utifrån gällande lagstiftning.
- Under punkt 2.3 Åtgärder för att uppnå målen, stryks Skurups Kommunala
AB:s ansvar för inventering av befintliga lokaler för att undersöka om de
eventuellt kan omvandlas till bostäder.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och Jörgen Lidfeldts ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag till
bostadsförsörjningsprogram.
Nej-röst för bifall till bostadsförsörjningsprogrammet med Jörgen Lidfeldts
ändringsyrkande.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
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23 ja-röster och 13 nej-röster medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla
samhällsbyggnadsberedningens förslag till bostadsförsörjningsprogram.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Strategiska markköp, köp av del av Saritslöv 1:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå ett investeringsanslag om 2 564 000
kr för att göra strategiska markförvärv i syfte att utöka den kommunala
markreserven.
Finansiering sker genom att tillskjuta beloppet 2 564 000 kronor till
investeringsbudgeten för 2018 och att medel anvisas ur kommunens likvida
medel.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
En bärande del i kommunens vision 2030 är utveckling av nya
boendemiljöer och därmed skapande av förutsättningar för att nå
befolkningsökningsmålet med 18 000 invånare 2030. Flera projekt med
denna inriktning pågår, varav projekt med arbetsnamn Västeräng är det
enskilt största, och kommer i utbyggd form att bilda en helt ny stadsdel med
ca 350 bostäder.
Serviceförvaltningen arbetar med förberedelser för exploateringen och ser
behov av ytterligare markförvärv i området. För att med helhetsperspektiv
lösa olika infrastrukturfrågor och öka antalet möjliga bostäder inom området
föreslås att kommunen förvärvar ca 25 640 kvadratmeter av Saritslöv 1:1.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-19
Kartbilaga 1
Kartbilaga 2.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 278:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå ett
investeringsanslag om 2 564 000 kr för att göra strategiska markförvärv i
syfte att utöka den kommunala markreserven.
Finansiering sker ur årets resultat.
Alternativförslag:
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Framställan avslås med hänvisning till att priset är två till tre gånger högre
än marknadsvärdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 179: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå ett investeringsanslag om 2 564 000 kr för att
göra strategiska markförvärv i syfte att utöka den kommunala markreserven.
Finansiering sker ur kommunens likviditet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-) och Anders Kristiansen (-) yrkar avslag på markförvärvet.
Sven-Åke Strandberg (KV), Jörgen Sjöslätt (C), Magnus Alm (S) och Johan
Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag, det vill säga
att anslå ett investeringsanslag om 2 564 000 kr för att göra strategiska
markförvärv i syfte att utöka den kommunala markreserven.
Magnus Alm (S) och Johan Bolinder (M) yrkar att finansiering sker genom
att tillskjuta beloppet 2 564 000 kronor till investeringsbudgeten för 2018
och att medel anvisas ur kommunens likvida medel.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
framfört avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget.
Härefter ställer ordföranden proposition på Magnus Alms (S)
finansieringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Strategiska markköp, fastighetsreglering del av
Saritslöv 34:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå ett investeringsanslag om 425 200
kronor för att göra strategiska markförvärv i syfte att utöka den kommunala
markreserven.
Finansiering sker genom att tillskjuta beloppet 425 200 kronor till
investeringsbudgeten för 2018 och att medel anvisas ur kommunens likvida
medel.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
En bärande del i kommunens vision 2030 är utveckling av nya
boendemiljöer och därmed skapande av förutsättningar för att nå
befolkningsökningsmålet med 18 000 invånare 2030. Flera projekt med
denna inriktning pågår, varav projekt med arbetsnamn Västeräng är det
enskilt största, och kommer i utbyggd form att bilda en helt ny stadsdel med
ca 350 bostäder.
Serviceförvaltningen arbetar med förberedelser för exploateringen och ser
behov av ytterligare markförvärv i området. För att med helhetsperspektiv
lösa olika infrastrukturfrågor föreslås att kommunen förvärvar ca 4 252
kvadratmeter av Saritslöv 34:1. Området behövs för att lösa
dagvattenhanteringen inom området enligt den dagvattenutredning som
AquaP har gjort på uppdrag av Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-19
Kartbilaga 1
Kartbilaga 2
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 279:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå ett
investeringsanslag om 425 200 kronor för att göra strategiska markförvärv i
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syfte att utöka den kommunala markreserven.
Finansiering sker ur årets resultat.
Alternativförslag:
Framställan avslås med hänvisning till att priset är två till tre gånger högre
än marknadsvärdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 180: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå ett investeringsanslag om 425 200 kronor för
att göra strategiska markförvärv i syfte att utöka den kommunala
markreserven.
Finansiering sker ur kommunens likviditet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S), Sven-Åke Strandberg (KV) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens huvudförslag samt att finansiering sker genom
att tillskjuta beloppet 425 200 kronor till investeringsbudgeten för 2018 och
att medel anvisas ur kommunens likvida medel.
Niklas Sjöberg (-) yrkar avslag på markförvärvet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens huvudförslag och
framfört avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget.
Härefter ställer ordföranden proposition på finansieringsyrkandet och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Strategiska markköp, köp av del av Skurup 51:52
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå ett investeringsanslag om 2 276 000
kr för att göra strategiska markförvärv i syfte att utöka den kommunala
markreserven.
Finansiering sker genom att tillskjuta beloppet 2 276 000 kronor till
investeringsbudgeten för 2018 och att medel anvisas ur kommunens likvida
medel.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
En bärande del i kommunens vision 2030 är utveckling av nya
boendemiljöer och därmed skapande av förutsättningar för att nå
befolkningsökningsmålet med 18 000 invånare 2030. Flera projekt med
denna inriktning pågår, varav projekt med arbetsnamn Västeräng är det
enskilt största, och kommer i utbyggd form att bilda en helt ny stadsdel med
ca 350 bostäder.
Serviceförvaltningen arbetar med förberedelser för exploateringen och ser
behov av ytterligare markförvärv i området. För att med helhetsperspektiv
lösa olika infrastrukturfrågor föreslås att kommunen förvärvar ca 22 760
kvadratmeter av Skurup 51:52. Tillkommande areal ökar antalet möjliga
bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-19
Kartbilaga 1
Kartbilaga 2
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 280:
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Att anslå ett investeringsanslag om 2 276 000 kr för att göra strategiska
markförvärv i syfte att utöka den kommunala markreserven.
Finansiering sker ur kommunens likviditet.
Alternativförslag:
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Framställan avslås med hänvisning till att priset är två till tre gånger högre
än marknadsvärdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2018-06-21 KSAU §181:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå ett investeringsanslag om 2 276 000 kr för att
göra strategiska markförvärv i syfte att utöka den kommunala markreserven.
Finansiering sker ur kommunens likviditet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
huvudförslag samt att finansiering sker genom att tillskjuta beloppet 2 276
000 kronor till investeringsbudgeten för 2018 och att medel anvisas ur
kommunens likvida medel.
Niklas Sjöberg (-) yrkar avslag på markförvärvet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
framfört avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
huvudförslaget.
Härefter ställer ordföranden proposition på finansieringsyrkandet och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Årsredovisning för 2017 för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för 2017 för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25.
Årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2017.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 257:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Informationen läggs
till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 189: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Revisionsberättelse, revisionsrapport samt
årsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Nils
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till revisionsberättelsen
bevilja de enskilda ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna i
Samordningsförbundet Nils ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Årsredovisningen för år 2017 godkänns och läggs den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Nils revisorer har lämnat in en revisionsberättelse
och granskningsrapport över förbundets verksamhet för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundet och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet samt att redovisningen godkänns. Det finns därför skäl för att
även godkänna årsredovisningen för år 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-05.
Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, revisionsrapport och
årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Nils.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 258:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till
revisionsberättelsen bevilja de enskilda ledamöterna och de tjänstgörande
ersättarna i Samordningsförbundet Nils ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen för år 2017 och att lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 189: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till
revisionsberättelsen bevilja de enskilda ledamöterna och de tjänstgörande
ersättarna i Samordningsförbundet Nils ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen för år 2017 och att lägga den till handlingarna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Nils.
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Utökning av korttids- och särskilt boendeplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra individ- och omsorgsförvaltningen
1380 tkr för september - december 2018 för utökning av platser i enlighet
med tjänsteskrivelsen, vilket finansieras ur årets resultat.
Frågan om finansiering för år 2019 för utökning av platser i enlighet med
tjänsteskrivelsen överlämnas till budgetgruppen.
Protokollsanteckning
Kent Olsson (-) och Niklas Sjöberg (-) framför som protokollsanteckning att
man motsatte sig beslutet om OB-barnomsorgens placering på Bruksgården
eftersom möjligheten att omedelbart ianspråkta särskilt boendeplatserna på
Bruksgården därmed försvann.
Sammanfattning av ärendet
Individ och omsorgsförvaltningen har sedan en längre tid haft hög
belastning på såväl särskilt boende som på korttidsplatser. I särskilt boende
har det tagit sig uttryck i att längre väntetider. Som mest har tolv personer
väntat på plats och i dagsläget är det sex personer som har beslut om särskilt
boende som inte kan verkställas. Det är i huvudsak boendeplatser med
demensinriktning som saknas.
Biståndsbeslut skall enligt Socialtjänstlagen verkställa omedelbart, vilket
inte kan göras idag. Den tremånadersgräns som gäller för rapportering av
icke verkställda beslut till Socialstyrelsen har vi kunnat hålla och riskerar
inte vite i dagsläget. Dock har flera ärenden varit mycket nära denna gräns.
Vad gäller korttid har vi haft en påtaglig överbeläggning i förhållande till
antalet budgeterade platser. I budget har vi räknat med 7 platser, men låg
under januari-mars på ett snitt på 11,3 verkställda beslut. Av dessa har en
andel väntat på plats i särskilt boende, de senaste månaderna knappt 5
ärenden i snitt. I skrivande stund är 12 korttidsärenden verkställda (11 på
Lillgården och 1 på Bruksgården) och av dessa väntar två personer på
särskilt boende. Den utökade kapacitet vi haft i form av dubbelrum för
tillfälliga toppar har övergått till en mer permanent utökning av
korttidsplatser.
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen är i en situation där vi har
kvalitetsmässiga och arbetsmiljömässiga brister på grund av den höga
beläggningen på korttid och väntetiden till särskilt boende. Ekonomiskt
finns redan idag extra kostnader genom överbeläggningen på korttid. Vi är
idag mycket nära att få ytterligare kostnader i form av avgifter från Region
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Skåne på grund av kvarliggande utskrivningsklara Skurupsbor och särskild
avgift från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) på grund av att vi inte
verkställer beslut om särskilt boende i tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 252:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Att tillföra individ- och omsorgsförvaltningen 1380 tkr för september december 2018 för utökning av platser i enlighet med tjänsteskrivelsen,
vilket finansieras ur årets resultat.
Att överlämna frågan om finansiering för år 2019 för utökning av platser i
enlighet med tjänsteskrivelsen till budgetgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 186: Ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-), Niklas Sjöberg (-), Jimmy Nilsson (SD), Solbritt Lundgren
(C), Sven-Åke Strandberg (KV), Björn Hortevall (M), Eva Hallmer Lindahl
(L) och Sven Rosengren (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anna Palmgren, biträdande förvaltningschef.
Staffan Welander, ekonomichef.
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Höjning av habiliteringersersättning
Kommunfullmäktiges beslut
Habiliteringsersättningen för de som deltar i Daglig verksamhet enl LSS
höjs från 45 kr/dag till 80 kr/dag. Beslutet gäller från 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 350 miljoner kronor i
statsbidrag för 2018 till kommunernas arbete med habiliteringsersättning.
Medlen är fördelade utifrån antal deltagare som finns i daglig verksamhet i
kommunen enligt statistik hos Socialstyrelsen. Skurups kommun har fått
tilldelat 350 000 kronor. Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en
låg dagpenning.
Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i
daglig verksamhet, som t.ex. kan bestå av skapande arbete i verksamhet
eller praktik på arbetsplatser. Jobben är anpassade efter den takt och nivå
som personen med funktionsnedsättning klarar av att jobba i. Istället för lön
får deltagarna habiliteringsersättning.
Den dagliga verksamheten är en viktig del av samhällsbygget som ska
främja delaktighet i samhället och erbjudas personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar
sig.
Habiliteringsersättningen är inte tänkt som försörjning utan en uppmuntran
att arbeta. Ersättningsformen är frivillig för kommunen att betala ut men
regeringen skall se över en eventuell lagstiftning på området.
Aktuellt läge
I Skurups kommun får de som idag deltar i daglig verksamhet 45 kr för en
heldag och 23 kr för en halvdag. Ersättningen är mycket viktig för många
deltagare då den ger ett litet tillskot till t.ex. ett buss/tåg-kort. Inkomsterna
för gruppen är generellt låga och flera av ersättningarna räknas heller inte
upp årligen på samma sätt som för en löntagare. De vanligaste inkomsterna
är sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 253:
Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige: Habiliteringsersättningen för de som deltar i Daglig
verksamhet enl LSS höjs från 45 kr/dag till 80 kr/dag. Beslutet gäller från 1
januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 187: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att habiliteringsersättningen
för de som deltar i Daglig verksamhet enl LSS höjs från 45 kr/dag till 80
kr/dag. Beslutet gäller från 1 januari 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV), Niklas Sjöberg (-), Jörgen Lidfeldt (SD),
Solbritt Lundgren (C), Lisen Hendeberg (V), Åsa Ekblad (M), Eva Hallmer
Lindahl (L) 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:

Individ och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anna Palmgren, bitr förvaltningschef.
Annica Löfgren, FuSS-chef.
Staffan Welander, ekonomichef.
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Skolbiblioteksplan för Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta skolbiblioteksplanen med de förändringar
som föreslagits av skol- och utbildningsberedningen. Åtgärder ska
finansieras inom befintlig budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Ambitionen med bilagd skolbiblioteksplan är att formulera övergripande
och gemensamma riktlinjer för Skol- och utbildningsförvaltningen och
Serviceförvaltningen, med syftet att utveckla skolbiblioteksverksamheten i
Skurups kommun.
För att erbjuda alla elever i de kommunala skolorna likvärdig
biblioteksservice är målet att varje skola ska sträva efter att nå upp till en
gemensam standard och arbeta enligt en gemensam skolbiblioteksmodell,
det som senare benämns ”det utvidgade skolbiblioteket”. Skolbibliotekets
verksamhet ska vara en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet.
I dagsläget är tillgången till ett fysiskt skolbiblioteksrum och
skolbiblioteksverksamhet olika för kommunens elever. Det finns skolor med
tillgång till kommunbibliotekets filialer i skolbyggnaden, och det finns
skolor som har bokhyllor i studierum eller korridorer. Skolbibliotekens
kvalitet varierar.
Skolbiblioteksplanen ska vara ett arbetsredskap för skolbiblioteken. Den ska
fungera som underlag vid utvärdering och utveckling av verksamheten.
Alla delar i planen kan inte genomföras på en gång. Resurser och ekonomi
kan begränsa planens intentioner på kort sikt men planen är att
genomförandet kan göras inom de närmsta åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-10
Skolbiblioteksplan, uppdaterad 2018-02-21
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 259:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar anta skolbiblioteksplanen med de förändringar
som föreslagits av skol- och utbildningsberedningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 191: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
skol- och utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar anta skolbiblioteksplanen med de förändringar
som föreslagits av skol- och utbildningsberedningen.
Skol- och utbildningsberedningen, 2018-01-15, § 3: Att anta
Skolbiblioteksplanen med ovanstående ändringar.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) yrkar som tillägg att åtgärder enligt planen ska finansieras
inom befintlig budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ekblads (M) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Omprioritering av investeringsbudget 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Investeringsbudgeten 2018 omprioriteras avseende 4 miljoner kronor
gällande fritidsverksamhet ram 407, nya gräsplaner på Skurups IP, till
anläggandet av nya omklädningsrum och samlingslokal vid Skurups IP.
Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudget 2018, ram 407 ”Fritidsverksamhet”, är 4 miljoner
kronor avsatta för nya gräsplaner på Skurups IP. Förvaltningen har
genomfört en upphandling gällande denna investering som dock fick
avbrytas med anledning till att de inkomna anbuden överskred budgeten för
projektet. Med anledning av oklarheter i beslutsprocessen gällande att bygga
på Östergårds fotbollsplan anser förvaltningen att det i dagsläget inte finns
något behov av att anlägga två nya gräsplaner vid Skurups IP. Förvaltningen
har, inför 2019, äskat medel i investeringsbudgeten för nya omklädningsrum
då nuvarande faciliteter vid Skurups IP är i ett väldigt dåligt skick. Därav
föreslår förvaltningen att man redan i år genomför denna investering för de
medel som egentligen är avsatta för nya gräsplaner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 254:
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige: Investeringsbudgeten
2018 omprioriteras avseende 4 miljoner kronor gällande fritidsverksamhet
ram 407, nya gräsplaner på Skurups IP, till anläggandet av nya
omklädningsrum och samlingslokal vid Skurups IP.
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.
Ekonomienheten.
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Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av
Skurupshem AB:s styrelseordförande - nu fråga om
avskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avskrivs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Kent Olsson (-) m fl om entledigande av Skurupshem AB:s
styrelseordförande
Beslutsunderlag
Motion, 2018-03-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 199:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 157: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan avskrivas då
ordföranden i Skurupshem AB har beviljats entledigande, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar motion från Sven Rosengren (-) m fl om att ha
kvar grundsärskolan i egen regi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Sven Rosengren (-), Kent Olsson (-), Niklas Sjöberg (-) och Anders
Kristiansen (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) m fl med följande yrkande:
- att Skolutskottets, ur alla aspekter mycket dåliga och dessutom tvivelaktigt
lagliga beslut inte följs, utan att grundsärskoleverksamheten i sin helhet
skall stanna kvar i vår egen regi.
Ärendet har tidigare utretts och har legat som underlag till beslutet om
grundsärskolans flytt.
Inskolning i Ystad har nu skett. Återkoppling från Patrik Holmgren, rektor
Östergårdsskolan i Skurup, samt från Lena Svensson, rektor grundsärskolan
i Ystad, bekräftar att inskolningen av eleverna har gått bra. Eleverna trivs
och oroliga föräldrar upplevs ha blivit lugnade enligt rektor Lena Svensson.
En första uppföljning kommer att ske i början av oktober. Då kommer skoloch utbildningsutskottets presidium tillsammans med förvaltningsledningen
att besöka grundsärskolan i Ystad
Beslutsunderlag
Motion från Sven Rosengren (-) m fl, daterad 2017-05-24.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30.
PM avseende placering av grundsärskolan 2017-09-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 248:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 182: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Motionen avslås.
Skol- och utbildningsutskottet 2018-04-09 § 23: Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2017-06-21, § 231: Motionen får ställas och att
remittera den till kommunstyrelsen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (-) yrkar bifall till motionen.
Anders Kristiansen (-) yrkar bifall till motionen samt att då omdelbar
överflyttning ej är möjlig ska detta synkroniseras med att barn gör något
annat skifte.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (avslag på
motionen) och Sven Rosengrens (-) yrkande om bifall till motionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Därmed faller Anders Kristiansens tilläggsyrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar motion från Lars Nyström (SD) om att utreda SFIelever i Skurups kommun som har utsatts för religiös
påverkan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Det har enligt motionären framkommit att Skurups folkhögskola har haft
SFI-utbildning bland annat i det muslimska studieförbundet Ibn Rushds
lokaler i Malmö. Motionären anser att utbildning hålls hos ett religiöst
studieförbund är mycket märkligt då svensk skola inte skall ta ställning i
religion.
Skurups folkhögskolan har anmälts till Skolinspektionen för att ha utsatt
SFI-elever för en överexponering av islamistiska böcker, tidningar och
informationsblad. Anmälaren såg det som en kränkning att inte kunna värja
sig mot islams religiösa propaganda.
Skurups folkhögskola svarar till Skolinspektionen att skolan ägs och drivs
av en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden och fri från
yttre styrning.
Skolinspektionen har beslutat 2017-12-14 Dnr 42-2017: 9679 att avskriva
ärendet och att det inte har visat sig att Skurups folkhögskola har brutit mot
författningarnas krav vad gäller konfessionella inslag. När det gäller
upplevda kränkningar konstaterar Skolinspektionen att det i ärendet inte
finns någon studerande som upplevt sig utsatt för kränkande behandling,
vilket då inte heller föranleder utredning av myndigheten och ärendet
avskrivs.
Skola- och utbildningsförvaltningen har ingen annan uppfattning än
Skolinspektionen och anser därmed att motionen med liknande innehåll som
anmälan till Skolinspektionen är besvarad.
Ärendet har tidigare behandlats i Skol- och utbildningsutskottet 2018-01-15,
KS 2017.1181, § 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02.
Motion, daterad 2017-01-08.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 250:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen anses
besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 184: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Motionen anses besvarad.
Skol- och utbildningsutskottets förslag, 2018-05-14 § 42: Motionen
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, § 39, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Kent Olsson (-) m fl om att
dagcentralen Kristallen har öppet under helgdagar och
att bemanning tillsätts för ändamålet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på enkätsvar inom
äldreomsorgen.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framkommer att Dagcentralen Kristallen på Flintebro är
mycket uppskattad av de äldre i vår kommun och har varje vecka ca 600
besök. Verksamhet bedrivs måndag till fredag och de anställda gör ett
mycket gott arbete till glädje för alla besökande.
Helgerna är det dock stängt och vi vet att många både boende på Flintebro
men även boende hemma och på andra äldreboende efterlyser aktiviteter på
lördagar, söndagar och helgdagar för att även dessa dagar få lite glädje i
tillvaron.
I motionen föreslås:
att Kristallen har öppet ett par timmar på lördagar, söndagar och andra
helgdagar och att förvaltningen tillsätter den bemanning som behövs.
Kristallen har öppet alla dagar och kvällar, dock utan personal som ej är i
tjänst kvällar och helger. Kristallen är välbesökt på de aktiviteter som
planerats in under vardagar. Flest besökare till Kristallen är besökare som
inte är bosatta på Flintebro. Dagliga aktiviter presenteras i program för
aktuell vecka.
Fram till december 2017 var Kristallen bemannad under helgdagar som
inföll måndag till fredag, vilket den varit under flera år. Vid aktiviter under
helgdagar (måndag-fredag) presenterades program för aktuell dag i god tid.
Vid dessa tillfällen kom enstaka (två till tre besökande) eller inga besökare
alls.
Individ- och omsorgsförvaltningen finner att efterfrågan av helgaktiviteter ej
finns varför bemanning under helgdagar avslutades i december 2017. Under
helger och helgdagar sker som regel besök eller resor till anhöriga varför
efterfrågan saknas.
Temakvällar med en personalnärvarande genomförs ca två gånger per
månad, endast ett fåtal besökare deltager.
Det finns möjlighet för olika intressegrupper att få tillgång till Kristallen för
aktiviteter samtliga dagar, även helger.
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Kristallen avser att genomföra en enkätundersökning om målgruppens
behov och önskemål (inkl ev säsongsinriktade aktiviteter) före sommaren
2018. Även aktiviteter till självkostnadspriser kommer att omfattas av denna
enkät.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-13.
Motion daterad 2018-01-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 251:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige: Motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 185: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige, 2018-01-29 § 40: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-) yrkar med instämmande av Åsa Ekblad (M), Lars Nyström
(SD) och Sven-Åke Strandberg (KV) att motionen återemitteras i avvaktan
på enkätsvar inom äldreomsorgen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kent Olsson (-).
Sven Rosengren (-).
Anders Kristiansen (-).
Niklas Sjöberg (-).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Helene Ljunggren, enhetschef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om inte ge stöd
till föreningar som grundar sig på etnicitet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges
fastställda Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningar i
Skurups kommun.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftlig mot beslutet
enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Skurups kommun inte
ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på etnicitet, med
undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter.
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget att inte stödja föreningar som
grundar sig på etnicitet strider mot diskrimineringslagen och
kommunallagen.
Kommunfullmäktige i Skurups kommun har fastställt Mål och bestämmelser
för kommunalt stöd till ideella föreningar i Skurups kommun.
Bestämmelserna fastslår de grundläggande krav som ska ställas på
föreningar som ansöker om föreningsbidrag från Skurups kommun. Dessa
riktlinjer får ses som kommunens objektiva och sakliga grund för
likabehandling av föreningar som söker föreningsbidrag. Att kommunen
skulle fastställa riktlinjer som strider mot diskrimineringslagen är ingen
objektiv och saklig grund för särbehandling av föreningar som grundar sig
på etnicitet. Vid sin prövning om en förening ska erhålla bidrag får
kommunen istället utgå från nuvarande bestämmelser och därvid p pröva om
föreningen uppfyller kravet på att vara uppbyggt enligt demokratiska
principer och vara öppen för alla.
Utgångspunkten för bidragsgivning till föreningar är de av
kommunfullmäktige fastställda styrdokumentet Mål och bestämmelser för
kommunalt stöd till ideella föreningar i Skurups kommun. Enligt dessa
måste alla föreningar, för att kunna erhålla stöd/bidrag uppfylla de
grundläggande kraven vilka är följande:
- Föreningen ska bedriva föreningsaktiviteter samt ha sitt säte i Skurups
kommun.
- Föreningen ska ha valt styrelse.
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- Föreningen ska ha antagit stadgar som är godkända av en riksorganisation
eller av kommunen. Vid förändring ska stadgarna sändas in på nytt.
- Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara
öppen för alla personer.
- Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultaträkning/balansräkning
och revisionsberättelse ska årligen skickas till Serviceförvaltningen/fritid.
- Föreningen ska ta ut en årlig medlemsavgift.
- Föreningen ska ha lägst 3 medlemmar som föreskrivs av skatteverket för
ideella föreningar.
Föreningar registreras inte om ovanstående krav inte uppfylls.
Förvaltningens bedömning är att förslaget om att inte stödja föreningar som
grundar sig på etnicitet strider mot diskrimineringslagen (2008:567). Etnisk
tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Enligt
diskrimineringslagen tillåts inte missgynnande genom att någon behandlas
sämre än någon annan behandlas eller skulle ha behandlats i en jämförbar
situation, om missgynnandet har samband med bland annat etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Att särbehandla vissa
organisationer på grund av etnicitet riskerar att vara diskriminerande i
lagens mening. Förslaget bedöms därmed strida mot befintlig lagstiftning.
Enligt kommunallagen 2 kapitel 2 § ska kommuner och landsting behandla
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. När
kommunen agerar inom ramen för sin kompetens begränsas
handlingsfriheten av denna så kallade likställighetsprincip.
Likställighetsprincipen innebär att kommunens medlemmar ska behandlas
lika om det inte finns sakliga skäl för annat. En kommun kan bara
särbehandla vissa medlemmar om det sker på objektiv och
saklig grund. Förslaget strider därför, enligt förvaltningens bedömning, mot
kommunallagens intention.
Vid dagens sammanträde redovisar Rickard Pettersson, förvaltningschef, hur
kontrollen av riktlinjerna sker avseende föreningsstöd
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-01.
Styrdokument ”Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till ideella
föreningar i Skurups kommun”, daterad 2013-01-01.
Motion daterad 2018-01-22.
Serviceförvaltningens återrapporering om föreningsstöd till
kommunstyrelsen 2018-08-07.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 255:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige: Motionen
anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges fastställda Mål och
bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningar i Skurups kommun.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige: Motionen
bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 166: Ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Serviceförvaltningen ges i uppdrag att vid behandlingen i kommunstyrelsen
redovisa hur kontrollen av riktlinjerna sker.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen (kommunstyrelsens
alternativförslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges
fastställda Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningar i
Skurups kommun) och Lars Nyströms (SD) yrkande om bifall till motionen
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen anses
besvarad).
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles).
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 15 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens
huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Sven Rosengren (-) m fl om att
Skurups kommun under nästa mandatperiod anställer
25 lärlingar årligen med en avtalsenlig lön i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (-) m fl har i en motion yrkat att Skurups kommun under
nästa mandatperiod anställer 25 lärlingar årligen med en avtalsenlig lön i
kommunen.
Efter att personalenheten inhämtat yttrande från samtliga berörda
förvaltningar förefaller det i nuläget inte vara möjligt att inrätta
lärlingstjänster.
Den övervägande delen av Skurups kommuns verksamheter saknar idag
möjligheter att inrätta lärlingsplatser som möter upp de utbildningar där
lärlingsarbete förekommer. Arbetsuppgifter inom bland annat bygg som
omnämns i motionen, där en stor del av dagens lärlingsbehov återfinns,
ligger utanför ramen för Skurups kommuns uppdrag. Vad gäller
lärlingsplatser inom vård och omsorg samt barnomsorg ingår det redan idag
praktik under utbildning varför en regelrätt anställning inte skulle innebära
någon förbättring för elevernas förutsättningar att i framtiden erhålla arbete
utan endast att eleven erhåller regelrätt lön
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19.
Motion daterad 2014-09-16
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 256:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige: Motionen
avslås.
Kommunstyrelsen alternativförslag till kommunfullmäktige: Motionen
bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 188: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Motionen avslås.
Kommunfullmäktige, 2014-09-29 § 298: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-).
Dao Davidsson, personalchef.
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Svar på motion från Anders Kristiansen (-), Sven
Rosengren (-) och Niklas Sjöberg (-) om att avskaffa
scheman med delad arbetsdag och översyn av
bemanningen på kommunens särskilda boende.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.
Reservation
Kent Olsson (-), Niklas Sjöberg (-), Sven Rosengren (-) och Anders
Kristiansen (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt motionen är grunden för en god kvalitet inom vården på våra
särskilda boenden att vår personal har en bra arbetsmiljö, rimliga
arbetsvillkor/tider och bra trivsel.
Idag har många av vår personal ett schema som innebär delad arbetsdag
dvs att man arbetar ett par timmar, har sedan ett längre uppehåll och sedan
arbetar ytterligare ett par timmar på eftermiddag/kväll.
Detta kan skapa stress men också medföra att vår personal blir utbränd som
därmed leder till sjukskrivningar.
Vi vill därför avskaffa schema med delad arbetsdag och förslår att
förvaltningen får i uppdrag att se över bemanningen på våra särskilda
boenden och återkomma till kommunfullmäktige med uppgift om vilken
personalstyrka som krävs samt vilka resurser som behöver tillföras.
Arbetstider inom särskilda boenden innebär särskilda utmaningar eftersom
det måste finnas personal hela dygnet, hela veckan, hela året. Traditionellt
har arbetstider inom vård och omsorg följt fasta mönster som innebär att
dygnets timmar är indelade i pass. Passen läggs då i ett fast schema som
löper på år efter år. När schemat är lagt kan arbetstiderna anpassas
individuellt genom att man byter pass med varandra. Sysselsättningsgraden
för heltid (dagtid/kväll) uppgår för en vårdpersonal till 38.25 tim per vecka
som arbetar schema inkl helgtjänstgöring. För nattpersonal är motsvarande
sysselsättningsgrad 36.33 tim per vecka.
Flera arbetstidsmodeller som vuxit fram är flexibla både när det gäller
verksamhetens behov av bemanning vid olika tider på dygnet och
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medarbetarnas önskemål. De flesta arbetstidsmodeller görs planering med
hjälp av datasystem där uppgifter om bemanningsbehov utifrån brukarnas
hjälpbehov matas in och matchas mot medarbetarnas schema förslag.
Systemet lägger sedan ett schema som gäller för en bestämd period.
En demensenhet har idag budget för att ha en bemanningstäthet om 0.71 %
per lägenhet medan övriga boendeenheter har 0.59 % i bemanningstäthet.
Detta utifrån boende med demenssjukdom ofta har ett större hjälpbehov.
Arbetstidsmodeller handlar om individuellt förlagd arbetstid. En väl
fungerande arbetstidsmodell bygger på ett givande och tagande.
Flexibiliteten ska gälla både arbetsgivare och medarbetare och inte enbart gå
ut på att medarbetare ska vara flexibla gentemot sin arbetsgivare.
Motionens förslag om bra arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor/tider och bra
trivsel om man frångår delade turer, kräver utökning av antalet nya
medarbetare utöver tidigare beslut om ”Rätt till heltid”.
Delad tur används idag under helger inom alla enheter (12 enheter) på
särskilt boende i Skurups kommun. Om enheterna frångår delade turer
uppstår kostnader utifrån att bemanningsbehovet inte är baserat på
vårdtagarnas hjälpbehov och budget. För att få till en rimlig helgbemanning
utan delade turer och få till arbetsschema som är bra ur arbetsmiljösynpunkt
krävs att åtta (8) medarbetare arbetar varannan helg/enhet.
Delade turer fastställer ett bemanningsmål där det framgår hur
verksamheten skall vara bemannad under helger och vilka kompetenser som
skall finnas i verksamheten vid varje given tidpunkt. Helgtjänstgöring är
beroende av antal medarbetare i tjänst på enheten under en helg.
I en del verksamheter är arbetet mer intensivt vid vissa tidpunkter på dygnet.
Arbetsgivare tillämpar så kallat delade turer, vilket innebär att medarbetaren
arbetar några timmar på morgonen, är lediga ett antal timmar mitt på dagen
och arbetar igen ett antal timmar på kvällen.
Enhet om sex (6) medarbetare, tre (3) medarbetare arbetar varannan helg.
Vid nio (9) medarbetare på enheten arbetar de var tredje helg.
kl 07:00 – 16:00
kl 07:00 – 12:00 delad tur 16:00 – 21:00 (en medarbetare per helg)
kl 12:00 – 21:00
Helgbemanning på enheterna idag är minimi utifrån de boendes
omvårdnadsbehov. Antalet medarbetare per enhet avgör frekvensen av
helgarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-08.
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Motion daterad 2017-12-11.
Bilaga; Schema
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 263:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag: Motionen avslås.
Alternativförslag: Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 195: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
individ- och omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Huvudförslag: Motionen avslås.
Alternativförslag: Motionen bifalles.
Individ- och omsorgsberedningen, 2018-05-07 § 23:
Huvudförslag: Motionen avslås.
Alternativförslag: Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 37:
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till individ- och
omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-) yrkar med instämmande av Sven Rosengren (-) och Niklas
Sjöberg (-) bifall till motionen samt att den överlämnas till budgetgruppen
för finansiering.
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Magnus Alm (S) att motionen
anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på individ- och omsorgsberedningens
huvudförslag (avslag), alternativförslag (bifall) samt framfört yrkande om
att motionen ska anses besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller
att motionen ska anses besvarad.
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Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att yrkandet om att motionen
anses besvarad ska utgöra huvudförslag i omröstningen.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på förslaget att avslå
motionen och bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige utser
förslaget att bifalla motionen ska utgöra motförslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad.
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 14 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att motionen anses besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Kristiansen (-).
Sven Rosengren (-).
Niklas Sjöberg (-).
Individ och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
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Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla
Lidfeldt (SD) om möjligheten att ge sjuksköterskorna
körkort för att kontrollera undersköterskornas
kompetens
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motionsställarna yrkar på att individ- och omsorgsförvaltningen undersöker
om det är möjligt att införa körkort i Skurups kommun.
Förvaltningen har utrett frågan om körkort för under för vårdpersonal. På
lasarettet i Ystad har man genomfört ett projekt innehållande en
kompetenstege som leder till ett så kallat körkort. Projektet startade för cirka
ett (1) år sedan där syftet och målet med projektet bland annat är:
- Få en hög kompetens bland personalen och därmed öka patientsäkerheten
- Ökad kunskap ger en ökad trygghet hos medarbetarna
- En personlig utveckling och nyfikenhet för ökad kunskap
Kompetensstegen består av fem (5) steg med följande indelning:
Nivå 1 och 2, ska alla som arbetar på avdelning 1 inneha. Exempel på
sådana moment är: blodtryckskontroller, pulspalpationer,
munhälsobedömning, lavemang, urinprovtagning med mera.
Nivå 3-5, är omvårdnadsspecifika områden som inte alla måste kunna, som
exempel på sådana moment är skötsel av bensår, sugning i övre luftvägar,
blodprovstagning med mera. Dessutom ska undersköterskan kunna arbeta
självständigt utan handledare. Men även ha kompetens och vilja att arbeta
på andra avdelningar. Därmed få ett succesivt utökat ansvarsområde.
Delar av nivå 1 och 2 enligt lasarettet i Ystads modell det vill säga de delar i
kompetensutveckling som kan appliceras på kommunens uppdrag skulle
kunna införas i kommunen. Det vore ett bra och strukturerat sätt att höja och
bibehålla kompetensen och öka tryggheten hos medarbetarna samt öka
patientsäkerheten vilket är i linje med Vision 2030.
Den sammanlagda kostnaden för införande av körkort nivå 1 och 2 för de
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idag anställda undersköterskor samt avsatt tid för kompetensutveckling för
denna målgrupp genererar en kostnad på cirka 598 000 kr.
Individ- och omsorgförvaltningen bedömer det inte som möjligt att
genomföra föreslagna åtgärder inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11.
Motion inkommen 2017-07-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 264:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 196: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
individ- och omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen, 2018-05-07 § 22: Avslag av motionen.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 122:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen återremitteras då det i förslaget i
motionen endast omnämns körkort för undersköterskor medan utredningen
omfattar fler personalgrupper.
Kommunstyrelsen 2018-01-31 § 57:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 3:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst och att inte ha något att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2017-12-04, § 80:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 287: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till individ- och omsorgsberedningen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på individ- och omsorgsberedningens
förslag (motionen avslås) och framfört yrkande om bifall till motionen och
finner att kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avslå motionen.
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
21 ja-röster och 13 nej-röster medan 6 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef/verksamhetschef.
Anna-Lena Fällman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Svar på motion från Anders Kristiansen (-), Sven
Rosengren (-), Niklas Sjöberg (-) och Kent Olsson (-)
om kommunalt stöd till verksamheter i Svaneholms
slott
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras i avvaktan på arbetsgruppens förslag.
Reservation
Niklas Sjöberg (-), Kent Olsson (-), Sven Rosengren (-) och Anders
Kristiansen (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga.
Jörgen Sjöslätt (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår:
- att kommunen ger till Vemmenhögs härads fornminnes- och
hembygdsförening ett årligt, med index justerat, ekonomiskt stöd med
utgångssumman 250 000 kronor, intill annat beslutas. För detta stöd ska
föreningen hålla minst en separat utställning per år, arrangera
Valborgsfirande, Nationaldagsfirande, Midsommarfirande och Julmarknad
samt ha museet öppet under sommarhalvåret. Speciella visningar med
lämpligt pedagogiskt material för kommunens skolelever ska ske enligt
skolförvaltningens önskemål. Efter varje verksamhetsår ska föreningen
inom två månader avge en verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som
beskriver vilka olika verksamheter man bedrivit och hur upplevelsen av
dessa har varit, även uppge besöksantal fördelat på barn, vuxna och skolbesök samt särskilda andra händelser av betydelse för föreningens
kärnverksamhet.
- att kommunen ger till Svaneholms slotts andelsförening ett årligt, med
index justerat, ekonomiskt stöd med utgångssumman 350 000 kronor, intill
annat beslutas. För detta stöd ska andelsföreningen underhålla
promenadslingan runt Svaneholmssjön, iståndhålla slottsbyggnaden och
dess omgivningar med fri tillgång för allmänheten. Vidare ska föreningen
fritt upplåta utrymme för kommunal sammankomst vid fem tillfällen per år.
Efter varje verksamhetsår ska föreningen inom två månader avge en
verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som beskriver hur föreningen
genomfört förbehållen för det kommunala stödet. ·
- att dessa båda kommunala stöd regleras i avtal med full ömsesidighet
mellan parterna.
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Kommunfullmäktige beslutade (2018-03-26, KS 2018.2) följande gällande
bidrag till Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening:
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening beviljas 250
000 kr i verksamhetsbidrag för år 2018 med villkoret att museet är öppet
under perioden juni-augusti 2018. Bidraget är avsett för
museiverksamheten. Efter säsongen ska föreningen skriftligen
återrapportera verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Finansiering av verksamhetsbidraget ska ske genom att sänka årets
resultat med motsvarande belopp.
3. En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta långsiktig och
ekonomiskt hållbar strategi för att utveckla verksamheterna på Svaneholms
slott. Kommunstyrelsens ordförande utses till sammankallande
i arbetsgruppen.
4. Arbetsgruppen enligt punkt 3 ska leverera förslag till strategi till
kommunstyrelsen senast 2018-10-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07
Bilaga 1, avtal.
Motion daterad 2017-12-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 266:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att
utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 168: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att
utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 29: Motionen anses
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besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att en
arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att utveckla
verksamheterna på Svaneholms slott.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 15: Ger förvaltningen i
uppdrag att yttra sig över motionen.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 38: Motionen remitteras till kulturoch fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Kristiansen (-), Jörgen Sjöslätt (C), Sven Rosengren (-), Niklas
Sjöberg (-) och Anders Kristiansen (-) yrkar bifall till motionen.
Anders Kristiansen (-) yrkar att om motionen bifalles ska stycket om
underhåll av promenadslingan tas bort.
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kultur- och fritidsberedningens
förslag (motionen anses besvarad).
Magnus Alm (S), Maria Ivansson (MP) och Björn Hortevall (M) yrkar att
motionen återremitteras i avvaktan på arbetsgruppens förslag.
Niklas Sjöberg (-) och Magnus Book (SD) yrkar att ärendet ska avgöras
idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för återremiss.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till 30 ja-röster och 8 nejröster medan 2 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar
således att återremittera motionen.
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__________
Beslutet skickas till:
Anders Kristiansen (-).
Sven Rosengren (-).
Kent Olsson (-).
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att utveckla
istället för att avveckla biblioteket i Abbekås
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår att i nästa års budget satsa 250 000 kronor på att
utveckla biblioteket i Abbekås. Skälet till detta är att hela kommunen ska
leva och antalet boende i Abbekåsområdet ökar och kommer att öka.
Förvaltningen vill förtydliga att det inte finns något förslag i budget 2019
om att stänga biblioteket i Abbekås.
Biblioteket hyr en lokal (halva fastigheten) på Idrottsvägen 13 i Abbekås.
Den andra halvan av fastigheten disponerar byalaget i Abbekås. Fastigheten
ägs av Skurupshem. Fastigheten är väldigt eftersatt vad gäller underhåll och
om biblioteket vill fortsätta driva verksamhet i samma lokaler måste de
inom en snar framtid renoveras, såväl på utsidan som på insidan.
Hyresavtalet sträcker sig till 2022 (biblioteket kan tidigast säga upp avtalet
2021).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-08
Motion, daterad 2018-03-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 341:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några
nedläggningsplaner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 169: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några
nedläggningsplaner.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 30:
Motionen avslås med hänvisning att det inte finns några nedläggningsplaner.
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Kommunfullmäktige 2018-03-26, § 150: att motionen remitteras till
kultur- och fritidsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
Maria Christensen, bibliotekschef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att upprätta
en policy gällande luftledningar i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Nyström (SD) föreslås att Skurups kommun upprättar
en policy gällande nyanläggande av luftledningar i kommunen samt att det
av policyn framgår att kommunen ställer sig negativ till nyanläggande av
luftledningar i Skurups kommun.
I en tjänsteskrivelse från exploateringsingenjören framgår att en policy
gällande luftledningar i kommunen får anses vara en avsiktsförklaring i hur
kommunen ska förhålla sig och agera i diskussioner med
koncessionsinnehavare i kommunen. Inom Skurups tätort är det Skurups
Elverk AB som har koncession, medan det i övriga kommunen är E.ON som
är koncessionsinnehavare.
Beslut om linje- eller nätkoncession för starkströmsledningar tas av
Energimarknadsinspektionen och det är obligatoriskt att lämna in en
miljökonsekvensbeskrivning i samband med ansökan.
Energimarknadsinspektionen prövar därefter om
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav och berörda
sakägare och kommunen är remissparter. I samband med remissvaret kan
kommunen önska att ledningarna markförläggs, men det är
Energimarknadsinspektionen som slutligt prövar frågan.
Ekonomi
Bedömningen är att det kommer att ta ungefär 40 timmar att samla in
material, utreda och skriva en policy gällande luftledningar i kommunen.
Arbetet ryms inom Serviceförvaltningens befintliga budget.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-13.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 268:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsberedningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 170: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsberedningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-22, § 35: Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-03-20, § 25:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till
exploateringsingenjören.
Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 99: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 52: Kommunfullmäktige beslutar att
anmäla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om förbättrade
möjligheter till av- och påstigning från bil vid Skurups
station
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Niklas Sjöberg (-) om förbättrade möjligheter till av- och
påstigning från bil vid Skurups Station.
I en tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen framgår att under hösten 2017
utökades det med tre av/påstigningsplats på den norra sidan om
Fabriksgatan strax väster om in/utfarten från Gamla Fabriksgatan. Under
2018 kommer det dessutom att utökas med 10 P-platser på Fabriksgatan
mellan Kyrkogatan-Södergatan i samband med ombyggnaden av
Järnvägsgatan.
Ekonomi
Sedan tidigare finns det investeringsanslag för en ombyggnad av
Järnvägsgatan. Av/påstigningsplatserna på Fabriksgatan blev utförda av
Kommunteknik med tidigare beviljade investeringsanslag.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-11-21.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 269:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att antalet på- och
avstigningsplatser redan har utökats med tre stycken under 2017 och
kommer att utökas med 10 P-platser på Fabriksgatan mellan KyrkogatanSödergatanunder 2018 i samband med ombyggnationen av järnvägsgatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 171: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
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förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att antalet på- och
avstigningsplatser redan har utökats med tre stycken under 2017 och
kommer att utökas med 10 P-platser på Fabriksgatan mellan KyrkogatanSödergatanunder 2018 i samband med ombyggnationen av järnvägsgatan.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-22, § 36:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att antalet på- och
avstigningsplatser redan har utökats med tre stycken under 2017 och
kommer att utökas med 10 P-platser på Fabriksgatan mellan KyrkogatanSödergatanunder 2018 i samband med ombyggnationen av järnvägsgatan.
Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 464:
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.
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Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla
Lidfeldt (SD) om parkbänk med laddningsstationer
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD) om att införliva parkbänkar
med laddningsstationer som
drivs av solceller för laddning av mobiltelefoner.
I en tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen framgår att det idag finns två
företag som kan leverera en laddningsstation som kan stå utomhus och som
är en solcellsbänk och de heter Smart Solar Bench samt Steora. Båda
bänkarna har LED-belysning i olika färger och bänken kan beställas i alla
RAL-färger eller med det tryck som önskas. Solcellsbänken drivs av bara
solceller enligt leverantören. Grundutförandet är vitt.
Man bör leta upp de plaster på allmän platsmark där laddningsstationerna
för mobiltelefoner är tillgängliga för alla och där det är mycket folk i
rörelse, det vill säga ung som gammal kommuninvånare som turister.
Förslagsvis kan man i första hand placera laddningsstationer för
mobiltelefoner på Stortorget i Skurup, Järnvägsgatan i Skurup, stationerna i
Skurup och Rydsgård, torgen i Skivarp och Rydsgård samt Abbekås hamn. I
förlängningen om dessa laddningsstationer för mobiltelefoner faller väl ut så
går det att utveckla och placera dem även på andra platser som är
tillgängliga för alla.
Ekonomi
Smart Solar Bench med Wi-Fi kostar 52 900 kronor exklusive moms. Vid
beställning av fem stycken solcellsbänkar så sjunker styckepriset till 46 900
kronor exklusive moms. Steora solcellsbänk kostar för en standardbänk
35.900kr
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-09-04.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 270:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
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Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 172: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-22, § 37: Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-10-17, § 114:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att motionen remitteras till
driftchefen för förslag på placeringar samt en kostnadsberäkning.
Kommunfullmäktige 2017-09-25, § 321: Kommunfullmäktige beslutar att
motionen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.
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Svar på motion från Mackleanskolan om att sätta upp
fler lyktstolpar i Abbekås by vid lekplatsen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Mackleanskolan om att man installerar belysning vid lekplatsen
i Abbekås by. Denna belysning ska framförallt finnas under den mörkare
årstiden på året.
I en tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen framgår att på lekplatsen i
Abbekås har Kommunteknik under 2017 utökat med två stycken
belysningsstolpar samt satt högre stolpar för att få en bättre spridning på
ljuset. Det kommer att sättas upp en till i samband med att man bygger ett
utegym i anslutning till lekplatsen.
Beslutsunderlag
BUF-motion daterad 2016-05-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 271:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 173: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-22, § 38: Motionen bifalles.
Samhällsbyggnadsberedningen 2016-08-22, § 73: Motionen remitteras
till driftchefen.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2016-05-30, § 23: Motionen remitteras till
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samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef.
Håkan Svensson, Driftschef.

Justerandes signatur

Protokoll

67 (91)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-08-27

KS 2018.6

KF § 354

Dnr KS 2014.760

Svar på medborgarförslag om SFI:s flytt till Nils
Holgerssongymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från SFI-eleverna där eleverna uttrycker
oro för att flytta SFI-undervisningen till lokaler i Nils Holgersson
Utbildningscentrum, NHUC. Två orosmoln pekar man på dels avståndet ut
till NHUC och dels oron att bli illa bemötta av eleverna på gymnasiet.
Remiss från kommunstyrelsen till Skol- och utbildningsutskottet med
diarienummer KS 2014.261 har avslutats. Beslut i kommunstyrelsen 201511-18, § 468 var att godkänna flytten.
I förvaltningschefens och rektors svar på medborgarförslaget framförs att
avståndet till NHUC blir längre än till Västergatan men att bedömning är att
denna sträcka inte är så lång och tidsödande att den i sig utgör ett hinder för
en flytt. Oron för ett dåligt bemötande från gymnasieeleverna tas på största
allvar.
Flytten förbereds därför med organiserade möten mellan elevrepresentanter
från gymnasiet och studeranderepresentanter från vuxenutbildningen och
SFI-verksamheten. Dessa möten behandlar bland annat hur man tillsammans
ska bygga upp en trygg och säker tillvaro för alla som finns på NHUC.
Mötena har varit positiva och givande. Det är av största vikt att en god
förberedelse med tydligt elev- och studerandeinflytande äger rum och det är
i nämnda möten detta har skett.
I svaret lyfts tilltron på att människor behöver träffas och lära känna
varandra för att ömsesidig förståelse och trygghet ska kunna uppstå. Det är
därför förvaltningen står fast vid att vid lämplig tidpunkt genomföra flytten
av SFI-verksamheten till NHUC.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-03.
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-27.
Medborgarförslag, inkommet 2014-10-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 249:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget
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avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 183: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget avslås.
Skol- och utbildningsutskottets förslag, 2018-05-14 § 40:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen 2015-04-29, § 179: Medborgarförslaget remitteras till
skol- och utbildningsutskottet för att behandlas samtidigt som utskottet
behandlar ärende ”Fråga om flytt av Nils Holgerssons entreprenörscentrum
till Nils Holgerssongymnasiet” med diarienummer KS 2014.261.
Kommunfullmäktige 2014-11-10, § 346: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om satsning på en teknik-
och vetenskapsakademi i Skurups skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag med följande lydelse:
Skapa en teknik- och vetenskapsakademi i Skurups skolor.
Akademin kommer att jobba fokuserat både i och efter skolan med ämnen
inom teknik och vetenskap. För att detta skall fungera krävs ett
utbildningsprogram och utbytesprogram för lärare, så att dessa kan driva
undervisningen i programmet. En programledare bör också anställas, som
kontinuerligt kan definiera ett utbildningsprogram för eleverna.
Ny uppdaterad tjänsteskrivelse 2018-02-15 som beskriver nuläget. I dag
finns en etablerad samverkan mellan Skol- och utbildnings-förvaltningen,
genom IKT-pedagog (Information och kommunikationsteknologi) Annelie
Medoc och förslagsställaren Jonas Lindemann, vilket har lett till att intresset
för att utveckla och stödja natur-/teknikämnet i grundskolan har stärkts. Det
har även lett till att stärka elevernas digitala kompetens bland annat genom
att programmering införs som ett tydligt inslag i grundskolans ämnen.
Intentionen med medborgarförslaget som är ett mer fokuserat arbete inom
teknik och vetenskapsämnena, både utanför men framförallt i skolan, är på
god väg att uppfyllas.
Ärendet återremitteras till skol- och utbildningsberedningen för en
fullständigare utredning.
Förvaltningsledningen lyfte medborgarförslaget med rektorer och
förskolechefer och bjöd in förslagsställaren till ett ledningsgruppsmöte
2013-12-12.
Möte skedde därefter med rektor, två tekniklärare på Mackleanskolan och
verksamhetschefen på Gummifabriken. Mötet utmynnade i en uppskattad
sportlovsaktivitet vecka 8 på Gummifabriken, en öppen workshop i
programmering där 12 ungdomar deltog.
Lärarna på Mackleanskolan fortsätter sitt teknikarbete med legorobotar som
ett IT-projekt och har fortsatt kontakt med förslagsställaren för eventuellt
vidareutveckling av teknikstudier på högstadiet.
Vidare arbetar två förstelärare inom No/teknik samt en NT-utvecklare
(Natur-och teknik) aktivt med att stimulera och öka teknikintresset och -
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kunskaperna hos eleverna i kommunen.
Beredningen anser att teknik är en viktig konkurrenskraft på
världsmarknaden och menar att det är angeläget att stimulera intresset på ett
tidigt stadium. Genom att höja teknikkunskaperna i grundskolan kan, på
sikt, en ökad rekrytering ske till högskolor med denna inriktning.
En etablerad kontakt har nu skett för att hitta vägar att utveckla och stödja
intresset för natur-/teknikämnet i grundskolan. Detta kan vara ett led i att, på
sikt, skapa en profilering alternativt teknik- och vetenskapsakademi i Skurup
som jobbar fokuserat på teknik och vetenskap, både i och utanför skolan.
Detta kan vara ett led i att, på sikt, skapa en profilering alternativt teknikoch vetenskapsakademi i Skurup som jobbar fokuserat på teknik och
vetenskap, både i och utanför skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-15.
Medborgarförförslag, inkommet 2013-06-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 261:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 193: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-05-14 § 16: Medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunfullmäktige, 2015-06-22 § 213: Ärendet återremitteras till skoloch utbildningsberedningen för en fullständigare utredning.
Kommunstyrelsen, 2015-05-27 §236: Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag, vilket innebär:
Då en etablerad kontakt nu skett för att utveckla och stödja intresset
förnatur-/teknikämnet i grundskolan så anses härmed medborgarförslaget
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besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen, 2014-06-09 § 35: Då en etablerad
kontakt nu skett för att utveckla och stödja intresset för natur-/teknikämnet i
grundskolan så anses härmed
medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige, 2013-08-26 § 240: Medborgarförslaget remitteras till
skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- utbildningsförvaltningen.
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Svar medborgarförslag om miljögifter och farliga
kemikalier i förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund till medborgarförslaget:
På skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet, men en ytterligare en
faktor behöver relegeras för att barn ska vara säkra – de farliga kemikalierna
som finns i produkter och varor i inomhusmiljön.
Förslagsställaren föreslår kommunfullmäktige att:
Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få
en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris
inte är styrande (Se nytt beslut i EU-parlamentet januari 2014).
Antar ett handlingsprogram för en Giftfri förskola som omfattar en
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med
mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av
nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer
ekologisk mat utan farliga kemikalier. (Det finns bra information och hjälp
på natrurskyddsforeningen.se)
Ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med
potentiellt farliga kemikalier från förskolorna. Se även
Naturskyddsföreningens rapport ”Giftfria barn leka bäst”.
Ger stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rörande
kemikalier i enlighet med lagstiftningen.
Säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att
inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och
kemikalieaspekter ingår.Ställer krav på nybyggen och renoveringar så att
inte nya problem uppstår.
Implementerar krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av
styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen.
Tjänsteskrivelsen har kompletterats med tidigare behandling samt
konsekvensbeskrivning kring det lagstyrda. I tjänsteskrivelsen redovisas att
Skurups Förskola har valt att arbeta fram riktlinjer som fokuserar på det
förebyggande arbetet i form av till exempel egenkontroll, utbyte av material
och rutiner vid inköp. Riktlinjerna har tagits efter översyn av referensgrupp
bestående av förskolechefer och tillfrågade föräldrar. Syftet med riktlinjerna
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är att öka kunskapen bland förskolepersonal och nå målet att få ner
kemikaliehalterna på förskolorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05.
Medborgarförslag, daterad 2017-06-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 262:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 194: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
skol- och utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen, 2018-05-14 § 18: Medborgarförslaget
anses besvarad.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-12-18, § 178, att
återremittera ärendet för att kompletteras med en konsekvensbeskrivning;
med information om att kommunfullmäktige tidigare behandlat motion och
medborgarförslag som rör liknande frågeställning samt vilka beslut som
kommunfullmäktige fattade.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-10-23, § 54, att
medborgarförslaget bifalles.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-09-18, § 44, att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 281, att remittera
medborgarförslaget till skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om förlängt öppethållande
av dagverksamheten Kristallen på Flintebro
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag föreslås öppethållande av dagverksamheten Kristallen
på Flintebro även på lördagar och helger.
Kristallen har öppet alla dagar och kvällar, dock utan personal som ej är i
tjänst kvällar och helger. Kristallen är välbesökt på de aktiviteter som
planerats in under vardagar. Flest besökare till Kristallen är besökare som
inte är bosatta på Flintebro. Dagliga aktiviter presenteras i program för
aktuell vecka.
Fram till december 2017 var Kristallen bemannad under helgdagar som
inföll måndag till fredag, vilket den varit under flera år. Vid aktiviter under
helgdagar (måndag-fredag) presenterades program för aktuell dag i god tid.
Vid dessa tillfällen kom enstaka (två till tre besökande) eller inga besökare
alls.
Individ- och omsorgsförvaltningen fann att efterfrågan av helgaktiviteter ej
finns varför bemanning under helgdagar avslutades i december 2017. Under
helger och helgdagar sker som regel besök eller resor till anhöriga varför
efterfrågan saknas.
Temakvällar med en personalnärvarande genomförs ca två gånger per
månad, endast ett fåtal besökare deltager.
Det finns möjlighet för olika intressegrupper och frivilliga att få tillgång till
Kristallen för aktiviteter samtliga dagar, även helger.
Kristallen avser att genomföra en enkätundersökning om målgruppens
behov och önskemål (inkl ev säsongsinriktade aktiviteter) före sommaren
2018. Även aktiviteter till självkostnadspriser kommer att omfattas av denna
enkät.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23.
Motion daterad 2018-02-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 265:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot individ- och
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omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänsyn till den
eventuella ombyggnaden av Kristallens dagliga verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 197: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
individ- och omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänsyn till den
eventuella ombyggnaden av Kristallens dagliga verksamhet.
Individ- och omsorgsberedningen, 2018-05-07 § 24: Individ och
omsorgsberedningen anser att ärendet är besvarat med hänsyn till den
eventuella ombyggnaden av Kristallens dagliga verksamhet.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 149:
Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget remitteras till
Individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Helene Ljunggren, enhetschef.
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder.
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 2018-06-20 § 293:
Ärendet tas åter upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde i
augusti.
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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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om
Lantmännenområdet i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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 2018-06-20 § 305:
Ärendet tas åter upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde i
augusti.
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 269:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande
ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl får stanna
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl får stanna.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-13.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-06-20 § 213:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om inköp av tjänster till
Skurupshem
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
inköp av tjänster till Skurupshem.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-20.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-06-20 § 319:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Svar på frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde ställs följande frågor:
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande angående orsak till
raset i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande angående
Lärarförbundets ranking, parmetern ”friska lärare”, om analys skett kring
kraftig försämring.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande angående
Lärarförbundets ranking, löner, om analys skett kring kraftig försämring.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S)
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Anmälan interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande de
dåliga skolresultaten våren 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande de dåliga skolresultaten våren 2018.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP)
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Anmälan av interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om Nyponvägen i
Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Nyponvägen i Skivarp.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-07-27.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S)
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Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om att
införskaffa läkemedelsrobotar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att införskaffa läkemedelsrobotar.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-06-28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till individoch omsorgsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om mer
demokratisk insyn i kommunens protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om mer demokratisk insyn i kommunens
protokoll.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-07-16.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________
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Anmälan motion från Sven Rosengren (-) om att
Nyponvägen i Skivarp ska bli allmän platsmark
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) om att Nyponvägen i Skivarp ska bli allmän
platsmark.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-08-07.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras
till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan motion från Lars Nyström (SD) om
information om återvandring samt att inrätta en
återvandringshandläggare
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om information om återvandring samt att
inrätta en återvandringshandläggare.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-08-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras
till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan medborgarförslag om hyra av Konsums lokal
vid Systembolaget för aktiviteter
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om hyra av Konsums lokal vid Systembolaget för
aktiviteter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-07-05.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget kan remitteras
till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan medborgarförslag om portabel toalett vid
Mossby strand
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om portabel toalett vid Mossby strand.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-08-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget kan remitteras
till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan motion från Sten Hamberg (M) om att Eric
Mårtensson får en gata/väg uppkallad efter sig
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sten Hamberg (M) om att Eric Mårtensson får en gata/väg
uppkallad efter sig.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-08-22.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan anses anmäld och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

