Protokoll

1 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-09-24, kl. 18.00–22.15

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Bertil Nordström, revisor
Swen-Åke Borg, revisor

Justerade paragrafer

§ 372 - 414

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-10-02 kl 13:00

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Eva Roslund (S)

Lars Dekan (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-02

Datum då anslaget tas ned

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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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)
Göran Pettersson (MP)
Maria Ivansson (MP)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Sven Rosengren (-)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Sten Hamberg (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Birthe Thomsen (S)
Richard Bergendahl (MP)
Sixten Wickman (KV)
Marie-Louise Frödin (KV)
Inger Ekelund (L)

__________

Justerandes signatur

Björn Hortevall (M)
Johan Bolinder (M)
Kristina Andersson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Niklas Sjöberg (-)
Anders Kristiansen (-)
Kent Olsson (-)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Christer Nilsson (SD)
Göran Lindahl (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Arne Nilsson (SD)
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Maria Nyman Stjärnskog (S), tjg ers
Mats Anderberg (S), tjg ers
Robin Jönsson (V), tjg ers
Monica Larsson (SD), tjg ers

Roland Persson (C)
Ingemar Johansson (C)
Lis-Lott Hortevall (M)
Ann-Marie Sjöberg (-)
Lisbeth Gjöl Johannessen (M)
Steffen Brummer-Pind (M)
Magnus Book (SD)
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KF § 372

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Roslund (S) och Lars Dekan (SD) utses till att justera protokollet.
Marie-Louise Fridolf (M) utses till ersättare.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________
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KF § 374

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, ekonomi inom ram, tidplan hålls, viss försening gällande
tillfartsvägar men kommer att vara klart i tid.
- Hearing med revisionen gällande bland annat hur anvisning av meddela
ska ske.
- Träff med Länsstyrelsen och räddningstjänsten om hur lagen om skydd
mot olyckor hanteras. Länsstyrelsen var nöjda.
Kultur- och fritidsberedningen
- Två motioner från BUF har besvarats.
- Ärende gällande uppdrag att inventera kommunens konstverk.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att ta fram en ny klimatstrategi och
energiplan eftersom den gällande endast gäller tom 2019 och en revidering
av den kan ske först när en kostnadsberäkning har gjorts för kommunens
EPC-projekt eftersom projektet är kopplat till föreslagna åtgärder i
klimatstrategi och energiplanen.
Revisionen
- Granskning av ärendeberedning och protokoll.
- Granskning av äldreomsorg och särskilda boenden.
__________
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Antagande av detaljplan för del av fastigheten Skurup Skurup 49:16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Skurup 49:16.
Reservation
Niklas Sjöberg (-) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
Det intilliggande området har exploaterats hårdare än vad det var tänkt från
början. På grund av detta samt att den aktuella markremsan ligger i direkt
anslutning till kyrkogården och var tänkt som en grön lunga mellan
kyrkogården och den nyuppförda bebyggelsen reserverar sig undertecknad
mot att marken detaljplaneläggs för byggnation.
Sammanfattning av ärendet
Aktuellt planområde är idag planlagt som natur, men har i dagsläget inget
användningsområde. Därför anses det som ett lämpligt område att förtäta i
samband med att området Söderslänt direkt söder om blir färdigbyggt.
Förslaget till detaljplan för del av Skurup 49:16 syftar till att redan
detaljplanelagt område prövas för ändrad användning än den som finns idag.
Därför föreslås användningen bostäder där det idag är planlagt för natur.
Syftet är att pröva möjligheten att tillföra ny bebyggelse i form av 5 parhus
med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i
området. Ett mindre parti av det befintliga naturområdet behålls som det är
idag, i den östra delen av det aktuella området. Syftet är också att säkerställa
en gästparkering för ca 5 bilar i planområdets västra del.
För att kunna göra en ny detaljplan för Skurup 49:16 krävs ett godkännande
av samtliga berörda grannfastigheter eftersom genomförandetiden inte är
slut. Blanketter för godkännande skickades under granskningen ut till alla
berörda grannar. Två av grannfastigheterna, som tillhör en
bostadsrättsförening, skickade först in ett ej godkännande av planförslaget
men sedan skickade bostadsrättföreningens styrelse in ett godkännande som
tolkas som att bostadsrättsföreningen godkänner förslaget.
Beslutsunderlag
Planhandlingar bestående av plankarta, planbeskrivning,
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 307:

Justerandes signatur

Protokoll

9 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 375

Dnr KS 2016.962

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Förslaget till detaljplan antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 221: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag: Förslaget till detaljplan antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-06-19, § 49: Förslaget till detaljplan
antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-02-20 § 20:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till detaljplan
för Skurup 49:16 på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2016-12-13, § 132: att förslag till
detaljplan för Skurup 49:16 skickas ut på samråd.
Kommunstyrelsen 2016-11-02, § 393: Ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram detaljplan för del av fastighet Skurup - Skurup 49:16. Planuppdraget
sker på den sökandes bekostnad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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Anstånd med amortering av borgenslån - Svaneholms
slotts andelsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna villkorsförändring av kommunal
borgen till Svaneholms slotts andelsförening u p a innebärande en
amorteringsfri period 2018-09-30—2019-03-31 till lån hos Skurups
Sparbank.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, § 105, att gå i borgen såsom för
egen skuld för Svaneholms slotts andelsförening lån hos Skurups sparbank
intill ett belopp om maximalt 1 000 000 kronor, föreningen ska överlämna
pantbrev i fastigheten Skurup - Svaneholm 2:1. Se dnr KS 2009.10265
Från Skurups Sparbank har inkommit villkorsförändring av kredit till
Svaneholms slotts andelsförening u p a för kommunen som borgensman att
godkänna.
Andelsföreningen har överenskommit med Skurups sparbank om en
amorteringsfri period rörande lån där den kvarstående lånesumman uppgår
till 175 tkr. Amorteringsfriheten avser totalt 50 tkr under perioden 2018-0930—2019-03-31. Kommunens ursprungliga borgensåtagande är från 201906-15 och avsåg 1 mkr.
Andelsföreningen redovisar skäl för villkorsförändringen i föreningens
protokoll från 2018-06-20
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-20.
Blankett Villkorsförändring, Skurups sparbank, daterad 2018-07-25.
Protokoll Svaneholms slotts andelsförening, 2018-06-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 304:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna villkorsförändring av kommunal
borgen till Svaneholms slotts andelsförening u p a innebärande en
amorteringsfri period 2018-09-30—2019-03-31 till lån hos Skurups
Sparbank.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 238: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Informationen läggs till handlingarna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Marcus Willman, kommundirektör.
Jörgen Petersén, ekonomichef.
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Digital informationsskylt, sk LED-skylt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (kommunövergripande staben) i
uppdrag att ansöka om tillstånd för uppförande av digitala
informationsskyltar (vid E65 väster och öster, väg 9 öster och väster,
stationen i Skurup samt stationen i Rydsgård).
Sammanfattning av ärendet
På kommunutvecklingsberedningens möte 2016-06-07 väcker Sven
Rosengren (-) frågan om att digital skylt vid E65 ska aktualiseras. Bl a
näringslivsrådet har efterfrågat denna.
På kommunutvecklingsberedningens möte 2016-10-10 sammanfattar
Marcus Willman gången med tidigare förslag om digitalskylt. Länsstyrelsen
avslog förslaget med motiveringen att den hade ett trafikfarligt läge som tog
uppmärksamheten från trafiken.
Januari 2016 togs frågan upp igen och nu finns ännu mer restriktiva regler.
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad framför i tjänsteskrivelse 2017-06-05
följande:
Digitala informationsskyltar kan rätt använt vara ett effektivt sätt att
informera till kommuninvånare och besökare i form av företagare eller
turister.
Kommunutvecklingsberedningen har under hösten 2017 genomfört en
workshop där man resonerat om syfte och möjliga platser för informationen.
Flera deltagare belyste vikten av att informera också längs med kusten och
vid järnvägsstationerna. Under workshopen resonerades det också om vilken
typ av information som skall finnas på skyltarma med spannet av kommun,
förenings, event till allmän reklam.
Det finns ett betydande regelverk kopplat till skyltning från bland annat
Trafikverket varför det är av stor vikt att man hittar en skylt och system som
uppfyller dessa krav. De tre viktigaste komponenterna är här att den bara
visar information på ett håll, att man kan vara flexibel i form av placering
samt att den presenterade informationen i form av visualisering inte upplevs
som störande.
Det bör vara viktigt att utformning av skylt och dess innehåll understödjer
och förstärker kommunens varumärkesbyggande och vision.
Henrik Lundblad har tagit in anbud för liknande installationer från ett antal
kommuner i Sverige.
Siffrorna är estimat och bör efter beslut från KS/KF uppdateras med en
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fördjupad förfrågan, alternativt att man vid beslut om införskaffning sätter
en ram för tjänstemännen att förhålla sig till.
Referensinstallationen bygger på en skyltpylon som mäter ca 5-6 meter på
höjden och är 2 meter bred där den digitala skylten mäter ca 3 meter på
höjden och 2 meter på bredden. Man skulle beroende på beslut och
resonemang från Kommunutvecklingsberedningen kunna titta på en
kombination av stora 3*2 meters skyltar och mindre skyltar baserat på plats
för skylt i kommunen.
Prisestimat:
Skylt inklusive installation är i spannet 750 000 SEK till 1’ 000 000
SEK.Årlig driftskostnad i spannet 30 000 SEK till 50 000 SEK.
Avtalat pris för 6 skyltar inklusive drift under 5 år i kommun med liknande
krav och förutsättningar är 2’700’000 eller 90 000 SEK per skylt och år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, näringslivsstrateg, 2017-06-05.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 309:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen (kommunövergripande staben) i uppdrag att ansöka om
tillstånd för uppförande av digitala informationsskyltar (vid E65 väster och
öster, väg 9 öster och väster, stationen i Skurup samt stationen i Rydsgård).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 223: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen (kommunövergripande staben) i uppdrag att ansöka om
tillstånd för uppförande av digitala informationsskyltar (vid E65 väster och
öster, väg 9 öster och väster, stationen i Skurup samt stationen i Rydsgård).
Kommunutvecklingsberedningen 2018-06-11, § 20: Kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen (kommunövergripande staben) i uppdrag att ansöka
om tillstånd för uppförande av digitala informationsskyltar (vid E65 väster
och öster, väg 9 öster och väster, stationen i Skurup samt stationen i
Rydsgård).
Finansiering av skyltarna överlämnas till budgetgruppen för
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ställningstagande.
Kommunutvecklingsberedningen 2018-02-12, § 2:
Näringslivsstrateg Henrik Lundblad ges i uppdrag att kontakta Trafikverket
för tillstånd till uppförande av digitala informationsskyltar av formatet 2x3
eller 3x2 meter vid E65 väster och öster (början av Skurups kommun), Väg
9 öster och väster, stationen i Skurup samt stationen i Rydsgård.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-12-04, 81:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att bordlägga ärendet till nästa
möte.
Kommunutvecklingsberedningen 2017-11-13, § 67: Henrik Lundblad
sammanställer workshopen till nästa möte i
kommunutvecklingsberedningen.
Kommunutvecklingsberedningen 2016-10-10, § 117: Ta fram ett underlag
med kostnader för skylt, el, mark mm för att kunna fatta beslut om en digital
informationsskylt.
Kommunutvecklingsberedningen 2016-06-07, § 77:
Kommunutvecklingsberedningen ställer sig bakom förslaget att aktualisera
ärendet om en digital skylt vid E65.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Henrik Lundblad, näringslivsstrateg
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Uppdrag att utreda behov för ridsporten inom Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att
fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och eventuell
ridsportanläggning i Skurups kommun. Utredningen ska även omfatta
ridbanorna i Örsjö.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Sammanfattning av ärendet
Skånes Ridsportförbund har på uppdrag av förvaltningen genomfört en
nuläges- och behovsanalys som har presenterats för kultur- och
fritidsberedningen, se bilaga 1 ”Utredning”. Rapporten belyser behovet av
en modern och ändamålsenlig anläggning i kommunen.
Kultur- och fritidsberedningen vill utreda frågan om framtida behov för
ridsporten inom Skurups kommun med Skånes Ridsportförbunds utredning
som underlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-08.
Rapport om ridföreningar.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 306:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 220: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
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Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-06-12, § 49: Kommunfullmäktige
ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida
behovet för ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 37: Kultur- och
fritidsberedningen väcker ett ärende om att fortsätta arbeta kring framtida
behov för ridsporten inom Skurups kommun.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 14: Tackar för
presentationen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD), Jörgen Sjöslätt (C), Sten Hamberg (M), Sven-Åke
Strandberg (KV) och Göran Pettersson (MP) yrkar bifall till kultur- och
fritidsberedningens förslag.
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar som tillägg att utredningen även ska
omfatta ridbanorna i Örsjö.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Sven-Åke Strandbergs (KV)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
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KF § 379

Dnr KS 2014.310

Aktualitetsprövning av översiktsplan för Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen för Skurups kommun ska
revideras samt att revideringen görs av samtliga kapitel.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009. Varje
mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsprövas, det vill säga att man
ska se över om den fortfarande är aktuell eller om den behöver revideras.
För att Skurups kommun ska få ta del av statsbidraget för ökad
bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen) krävs bland annat att
kommunen har gjort en aktualitetsprövning av översiktsplanen. Skurups
kommun uppfyller alla övriga punkter för att få ta del av byggbonusen.
Samhällsbyggnadsberedningen gjorde en översyn av översiktsplanen under
2014 och föreslog för kommunfullmäktige att besluta om att revidera
översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutade dock 2014-11-10 att uppdra
till samhällsbyggnadsberedningen att aktualitetspröva och vid behov
revidera gällande översiktsplan. En aktualitetsprövning kan dock endast
beslutas om av fullmäktige och kommunfullmäktige kan inte delegera
beslutet om revidering till samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige kan ta ett beslut om att revidera eller inte revidera
översiktsplanen, huvudsaken är att beslutet om revidering tas i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Skurups kommun 2009
Aktualitetsprövning av översiktsplanen - sammanfattning
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-09-24, § 326:
Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen för Skurups kommun ska
revideras samt att revideringen görs av samtliga kapitel.
Kommunfullmäktige 2014-11-10 § 327:
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsberedningen att
aktualitetspröva och vid behov revidera gällande översiktsplan.

Justerandes signatur

Protokoll

18 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 379

Dnr KS 2014.310

Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-10-08 § 285: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens förslag vilket innebär:
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsberedningen att revidera
översiktsplanen för Skurups kommun.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslog 2014-06-16, § 51, att
kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsberedningen att revidera
översiktsplanen för Skurups kommun.
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.
__________
Beslutet skickas till:
Jennie Luthander, planarkitekt
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Dnr KS 2018.341

Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) om att utveckla
istället för att avveckla biblioteket i Abbekås
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några
nedläggningsplaner.
Reservation
Niklas Sjöberg (-), Sven Rosengren (-), Kent Olsson (-) och Anders
Kristiansen (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Niklas Sjöbergs
yrkande.
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
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 349:
Ärendet bordläggs.
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
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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.
Kommunfullmäktige 2018-03-26, § 150: att motionen remitteras till
kultur- och fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-) yrkar med instämmande av Sven Rosengren (-) bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag
(motionen avslås) och Niklas Sjöbergs (-) yrkande (motionen bifalles) och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till motionen.
Nej-röst för avslag på motionen.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
4 ja-röster och 30 nej-röster medan 7 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
__________
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
Motionen bifalles.
Innebärande att Skurups kommun ska upprätta en policy gällande
nyanläggande av luftledningar i kommunen.
I policyn ska Skurups kommun ställa sig negativ till nyanläggande av
luftledningar i Skurups kommun.
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.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 350: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 268:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsberedningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Motionen bifalles.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
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
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.
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
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 351: Ärendet bordläggs.
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.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 171: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen:
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.
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 samhällsbyggnadsberedningens förslag
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
Motionen bifalles.
Innebärande att kommunen ser över vilka typer av parkbänkar det finns med
laddning för mobila enheter, att kommunen tar fram kostnadsförslag på
dessa bänkar samt att kommunen ser över alternativ var dessa skulle kunna
placeras.
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.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 352: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 270:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Sten Hamberg (M), Bengt Andersson (S), Pernilla
Lidfeldt (SD), Åsa Ekblad (M), Sven-Åke Strandberg (KV) och Sven
Rosengren (-) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
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
Motionen anses besvarad med hänvisning till att lyktstolparna redan är på
plats (det noteras även att den sista lyktstolpen vid utegymet kommer att
utföras).
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
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 353: Ärendet bordläggs.
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
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till driftchefen.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2016-05-30, § 23: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad eftersom
lyktstolparna redan är på plats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
(motionen bifalles) och Jörgen Lidfeldts (SD) yrkande (motionen anses
besvarad) och finner att kommunfullmäktige bifaller Jörgen Lidfeldts
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef.
Håkan Svensson, Driftschef.
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Svar på medborgarförslag om SFI:s flytt till Nils
Holgerssongymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) avger protokolls anteckning enligt bilaga.
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.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 354: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 249:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
(medborgarförslaget avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 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
Medborgarförslaget anses besvarat.
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
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 355: Ärendet bordläggs.
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
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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
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag (medborgarförslaget anses besvarat) och Kent Olssons (-) yrkande
(medborgarförslaget bifalles och finner att kommunfullmäktige bifaller skoloch utbildningsberedningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- utbildningsförvaltningen.
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Svar medborgarförslag om miljögifter och farliga
kemikalier i förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
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
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 356: Ärendet bordläggs.
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 skol- och utbildningsberedningens
förslag (medborgarförslaget anses besvarat) och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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 återremitteras i avvaktan på enkätsvar från boende med flera.
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
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 357: Ärendet bordläggs.
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Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 265:
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.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (-) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på enkätsvar från
boende med flera.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Helene Ljunggren, enhetschef.

Justerandes signatur

Protokoll

40 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 389

Dnr KS 2018.45

Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande
barns ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om ensamkommande barns ålder.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) redovisar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2017-12-31.
Svar på interpellationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 358: Ärendet bordläggs.
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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Svar på interpellation från Anders Kristiansen (-) till
kommunstyrelsens ordförande om
Lantmännenområdet i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Anders Kristiansen (-) till kommunstyrelsens ordförande
om Lantmännenområdet i Rydsgård.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) redovisar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-28.
Svar på interpellation, 2018-08-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 359: Ärendet bordläggs.
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.
__________
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande
ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl får stanna
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl får stanna.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-13.
Svar på interpellation, 2018-08-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 360: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-06-20 § 213:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande om
inköp av tjänster till Skurupshem.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-20.
Svar på interpellation, 2018-08-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 361:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-06-20 § 319:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

44 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 393

Dnr KS 2018.437

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om placering av
minderåriga i äktenskap
Kommunfullmäktiges beslut
Motion bifalles.
Innebärande att ansvarig nämnd får i uppdrag att tillse att inga minderåriga
som påstår sig vara gifta i fortsättning kommer att placeras hos sina makar
av socialtjänsten samt att ansvarig nämnd får i uppdrag att redovisa för
kommunfullmäktige i januari 2019 hur många minderåriga som påstått sig
vara gifta och som de senaste fem åren placerats hos sina makar.
Sammanfattning av ärendet
Av Sverigedemokraternas motion framgår bl a att med en stor invandring till
Sverige från länder med vitt skilda kulturer har lett till att förekomsten av
barnäktenskap eller minderåriga äktenskap i vårt land har ökat kraftigt. Trots
att detta är olagligt i Sverige så placerar kommuners socialtjänster runt om i
landet ibland flickorna hos männen de är gifta med och övergreppen
fortsätter.
Vissa minderåriga är redan gifta innan avresa från ursprungslandet. Andra
hamnar i tvångsäktenskap på vägen till Sverige och har därmed en tydlig
beroendeställning till mannen och människorna omkring denne.
Av motionen framgår vidare att socialtjänst och skolpersonalen i kommunen
bör ha goda kunskaper i hur man ska hantera situationer kopplade till
hedersproblematik och besitta kompetens så man kan upptäcka misstänkta
fall i tid.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på
Att ansvarig nämnd får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår
sig vara gifta i fortsättning kommer att placeras hos sina makar av
socialtjänsten.
Att ansvarig nämnd får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur
många minderåriga som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren
placerats hos sina makar.
Individ- och familjeomsorgen i Skurups kommun har inga kända ärenden
där minderåriga placerats hos sina makar. Skurups kommun följer bl a
Socialstyrelsens ”Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter”
avseende att ensamkommande barn ska erbjudas ett tryggt och säkert
boende och få det stöd som de behöver i övrigt.
Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens övriga vägledande
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material om utredning, placering och uppföljning av ärenden inom
socialtjänsten som rör barn och unga.
När en minderårig anvisas/flyttar till Skurups kommun med någon som inte
är sina vårdnadshavare kontaktas alltid socialtjänsten. Socialtjänsten gör
noggrann utredning avseende ensamkommande barn och ges därmed ett
tryggt beslutsunderlag. Detta för att bedöma dels om barnet har en reell
möjlighet att ge uttryck för en önskan om att få bo med sin make eller maka,
dels huruvida barnet är i behov av skydd eller stöd. Om äktenskapet inte är
giltigt i den stat där det ingicks, är äktenskapet inte heller giltigt i Sverige.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Den civilrättsliga statusen av ett äktenskap påverkar inte socialtjänstens
ansvar för ett barn. Oavsett om äktenskapet erkänns eller inte erkänns i
Sverige ska barnet få anpassad och relevant information om sina rättigheter
och möjligheter till skydd i Sverige. Utredningen av det ensamkommande
barnet behöver även inbegripa vad äktenskapet betyder för socialtjänstens
insatser och agerande i övrigt.
Socialtjänsten har ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn som
kan vara i behov av stöd eller skydd. I utredningen behöver även barnets
inställning och möjlighet att göra ett eget val så långt möjligt klarläggas. För
att säkerställa att barnets rättigheter inte kränks måste det ställas krav på att
socialtjänstens utredning är omsorgsfull.
Av 2 kap. 1 § äktenskapsbalken framgår att den som är under 18 år inte får
ingå äktenskap. Sverige erkänner inte heller barnäktenskap som ingåtts
utomlands om en av parterna vid tidpunkten för äktenskapets ingående hade
sin anknytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist.
Om äktenskapet inte är giltigt i den stat där det ingicks, är äktenskapet inte
heller giltigt i Sverige.
Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap
ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit
när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för
erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av
parterna alltjämt är under 18 år.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-09.
Motion daterad 2018-04-04.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 296:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige:
Första att-satsen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Andra att-satsen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 207:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige:
Första att-satsen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Andra att-satsen bifalles.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2018-04-23, § 202: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M), Lisen Hendeberg
(V), Sven Rosengren (-), Eva Hallmer Lindahl (L), Magnus Alm (S) och
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen bifalles).
Sven Rosengren (-) yrkar som tillägg att redovisningen till
kommunfullmäktige ska ske i januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Sven Rosengrens tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att införa
Jojo Plus till barn i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) med yrkandet Att Jojo skola plus införs i
Skurups kommun för barn boende i kommunen.
I en motion föreslår Lars Nyström (SD) att Jojo skola plus införs i Skurups
kommun för barn boende i kommunen.
Skol- och utbildningsutskottet har en positiv viljeinriktning avseende
motionen men konstaterar att det är inget gynnsamt ekonomiskt läge
nu. Däremot ska informationen bli bättre och förtydligas till föräldrar kring
möjligheten att köpa till Jojo Plus.
Enligt skollag har elever rätt till skolskjuts om färdvägens längd,
trafiksäkerhet eller andra omständigheter motiverar detta. Skurups kommun
är med i Skånekommunernas samverkansavtal som innebär att alla
gymnasieelever i Skåne har rätt att söka utbildning i samtliga
Skånekommuner och därmed har rätt till skolskjuts från den egna
kommunen.
Läsårskortet är ett resebidrag till gymnasieelever i Skurups kommun som är
till för att bekosta dagliga resor, med kollektiva färdmedel, mellan bostad
och skola. Bestämmelser om resebidrag återfinns i Lag (1991:1110) om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.
För att vara berättigad till läsårskort gäller följande:
Eleven är folkbokförd i Skurups kommunEleven går i gymnasieskola eller
deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)Eleven är under 20 år (t
o m vårterminen det år du fyller 20) och har rätt till studiehjälp, se
Studiestödslagen (1999:1395)Elevens dagliga färdväg mellan bostad och
skola är minst 6 km enkel resaEleven uppbär inte inackorderingsbidrag
Normalt utgår resebidraget i form av ett läsårskort. Kontantbidrag beviljas
endast i undantagsfall då förbindelser mellan bostad och skola saknas helt.
Ansökan om bidrag för resor till och från skolan skall lämnas in inför varje
läsår. Om eleven inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, t ex genom
flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier, är denne skyldig att snarast
lämna tillbaka erhållet läsårskort. Läsårskortet finns att hämta på
Kommunhuset i Skurup från och med läsårets början.
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Av tjänsteskrivelsen framgår konsekvenserna ur ett ekonomiskt och
likvärdighetsperspektiv. Ärendet med utökat Jojokort är inte reglerat i lag
och kommunen har ingen skyldighet att hantera eller genomföra detta. Om
politiskt beslut tas att ett s.k. Jojokort Plus ändå ska införas måste dock
hänsyn tas till bestämmelsen om likabehandling för medborgare.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-09-25.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 297:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen anses
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 209: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens:Kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsutskott 2018-06-18 SUU §54: Skol- och
utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att: Motionen avslås.
Skol- och utbildningsutskott 2018-05-14, § 24: Skol- och
utbildningsutskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att komplettera
tjänsteskrivelsen med hur andra kommuner hanterar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 364, att motionen remitteras
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 Alléskolan om att höja anslaget till
barn- och ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet anses besvarat då anslaget till barn- och ungdomsfullmäktige höjdes
2018 från 100 kr per elev till 200 kr per elev till totalt 400 000 kr per år i
enlighet med motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion inlämnades i april 2015 till barn- och ungdomsfullmäktige från
elever vid Alléskolan om att anslaget till barn- och ungdomsfullmäktige
borde höjas från 100 kr per elev till 200 kr per elev.
Antalet elever 1-9 2018 uppgår till 1700 samt 184 förskoleklass. Totalt
1 884. 200 kr per elev innebär 377 tkr.
2014
Budgetanslag, tkr

200

Kostnad, tkr

176

2015

2016

2017

200

200

200

153

184

179

Budgeten har höjts till 400 tkr 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-18.
Motion från Alléskolan, 2015-04-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 299:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Att anse ärendet besvarat då anslaget till barn- och ungdomsfullmäktige
höjdes 2018 från 100 kr per elev till 200 kr per elev till totalt 400 000 kr per
år i enlighet med motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 214: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige: Att anse ärendet besvarat då anslaget till barn- och
ungdomsfullmäktige höjdes 2018 från 100 kr per elev till 200 kr per elev till
totalt 400 000 kr per år i enlighet med motionen.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2015-05-25, § 26: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på förslag från Mackleanskolan, Alleskolan och
Mölleskolan om höjning av pengen till barn- och
ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet anses besvarat då anslaget till barn- och ungdomsfullmäktige höjdes
2018 från 100 kr per elev till 200 kr per elev till totalt 400 000 kr per år i
enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Motion inlämnades i maj 2017 till barn- och ungdomsfullmäktige från
elever vid Mackleanskolan, Alléskolan och Mölleskolan om att anslaget till
barn- och ungdomsfullmäktige borde höjas med 50-15 kronor per elev.
Antalet elever 1-9 2018 uppgår till 1700 samt 184 förskoleklass. Totalt
1 884. 200 kr per elev innebär 377 tkr.
2014

2015

2016

2017

Budgetanslag, tkr

200

200

200

200

Kostnad, tkr

176

179

153

184

Budgeten har höjts till 400 tkr 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-18.
Förslag till barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 300:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Att anse ärendet
besvarat då anslaget till barn- och ungdomsfullmäktige höjdes 2018 från 100
kr per elev till 200 kr per elev till totalt 400 000 kr per år i enlighet med
förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 215: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige: Att anse ärendet besvarat då anslaget till barn- och
ungdomsfullmäktige höjdes 2018 från 100 kr per elev till 200 kr per elev till
totalt 400 000 kr per år i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-29, § 11: Medborgarförslaget
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remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Staffan Welander, ekonomichef.
Barn- och ungdomsfullmäktige.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) angående avsteg
från bostadskön hos Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för komplettering med riktlinjerna för kösystemet
samt huruvida kommunen har möjlighet att förhyra lägenheter utanför
kösystemet.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion följande:
I Skurups kommun finns en lång kö för att få lägenhet via kommunens
fastighetsbolag Skurupshem.
Med den nya tvångslag som trätt i kraft avseende mottagande av flyktingar
finns en uppenbar risk att de lägenheter som blir lediga istället avsätts till
denna grupp.
Därför vill undertecknad att Kommunfullmäktige i Skurup ger ett
ägardirektiv till Skurupshems styrelse och verkställande ledning att inga
avsteg får göras från den långa bostadskön avseende befintligt lägenheter
eller avseende nyproducerade lägenheter.”
Den lagstiftning som motionären refererar till är lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, som trädde i kraft
mars 2016. Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot en
nyanländ för bosättning i kommunen.
Anordnandet av bostäder till nyanlända som anvisats till kommunen sker
huvudsakligen genom att kommunen förhyr lägenheter som sedan hyrs ut i
andra hand. För närvarande rör det sig om cirka 35 lägenheter varav 10
förhyrs av Skurupshem AB och resterande av privata fastighetsägare.
Andrahandskontrakten med nyanlända skrivs på viss tid, normalt ett år. Utan
uthyrning av lägenheter genom andrahandskontrakt finns ingen möjlighet
för Skurups kommun att följa bosättningslagen.
Yttrande har också inhämtats från Skurupshems AB:s VD.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2018-06-09.
Tjänsteskrivelse, Skurupshem AB, 2018-01-10.
Motion, Niklas Sjöberg (-), 2016-03-20.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 301:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från Skurupshem
AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 216:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från Skurupshem
AB.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 159: Motionen remitteras till
Skurupshem AB och Skurups Kommunhus AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar med instämmande av Sven Rosengren (-)
att ärendet återremitteras för komplettering med riktlinjerna för kösystemet
samt huruvida kommunen har möjlighet att förhyra lägenheter utanför
kösystemet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Skurupshem AB.
Enheten för integration och arbetsmarknad.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) med förslag om
nytt ägardirektiv till Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för komplettering av om det finns fler godkända
inkomstslag, till exempel aktivitetsersättning.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion att Skurupshem AB ges nytt ägardirektiv
enligt följande:
” För att minska trycket på det helägda kommunala fastighetsbolaget
Skurupshem föreslår undertecknad att etableringsersättning eller
försörjningsstöd från annan kommun inte ska vara godkänt inkomstslag i
bolagets antagningskriterier”.
Av Skurupshem AB:s uthyrningspolicy framgår bland annat följande:
”Sökande ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta
lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska
motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas
förvärvsinkomst, sjukpenning, handikappersättning, pension,
arbetslöshetskassa, inkomst av kapital och studielån/CSN.”
Varken etableringsersättning eller försörjningsstöd finns med bland de
inkomster som godkänns för att få hyra lägenhet hos Skurupshem AB. Det
kan således konstateras att Skurupshem AB genom sin uthyrningspolicy,
redan idag tillämpar det som motionären efterlyser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2018-06-08.
Motion daterad 2017-10-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 302:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att förslaget regleras
i Skurupshem AB:s uthyrningspolicy.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 217: Kommunstyrelsens
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arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till att förslaget regleras
i Skurupshem AB:s uthyrningspolicy.
Kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 415: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar med instämmande av Eva Roslund (S) att
ärendet återremitteras för komplettering med redovisning om det finns fler
godkända inkomstslag, till exempel aktivitetsersättning.
Sven Rosengren (-), Åsa Ekblad (M) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens alternativförslag (motionen bifalles).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
23 ja-röster och 17 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således som en så kallad minoritetsåterremiss
att återremittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Skurupshem AB.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att
polisanmäla ensamkommande barn som ljugit om sin
ålder - återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
Innebärande att Skurups kommun polisanmäler alla ensamkommande som
ljugit om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen samt att Skurups
kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller ersättningar från
ensamkommande som ljugit om sin ålder.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt § 128/2018 att återremittera motionen för
komplettering med hur många ensamkommande till Skurups kommun som
skrivits upp i ålder samt hur många som polisanmälts.
Kanslieneheten har inhämtat följande uppgifter som överlämnas som
komplattering till tidigare tjänsteskrivelse i ärendet:
Sedan hösten 2013 till november 2017 har Skurups kommun mottagit 108
ensamkommande. Av dessa är idag 69 avslutade och det finns kvar 39
placeringar i kommunen.
De som är uppräknade i ålder är 15 personer. Av dessa är fyra personer
fortfarande placerade. De kan till exempel ha skrivits upp från 15 – 17. En
blev dessutom nedskriven i ålder.
Det vanligaste är att uppräkningen sker med cirka ett år.
Någon polisanmälan för bidragsbrott har inte skett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-27.
Motion, daterad 2017-06-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 303:
Kommunstyrelsens huvudföreslag till kommunfullmäktige: Motionen
avslås.
Kommunstyrelsens alternativföreslag
till kommunfullmäktige: Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 218: Kommunstyrelsens
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arbetsutskotts föreslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens huvudföreslag till kommunfullmäktige: Motionen
avslås.
Kommunstyrelsens alternativföreslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2018-03-26, § 128: Motionen återremitteras för
komplettering med hur många ensamkommande till Skurups kommun som
skrivits upp i ålder samt hur många som polisanmälts.
Kommunstyrelsen 2018-02-28 § 106:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen bifalles.
Alternativförslag
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 41: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 286: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Kent Olsson (-), Johan Bolinder (M), Sven Rosengren
(-), Jimmy Nilsson (SD) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag (motionen bifalles).
Anncristin Svensson (S), Lisen Hendeberg (V) och Maria Ivansson (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget
(motionen avslås).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till huvudförslaget (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslaget (motionen bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad
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bilaga, 18 ja-röster och 19 nej-röster medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om införande
av avskärmade platser för valsedlar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles men genomförs först under 2019.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”att Skurups kommun under valen 2018 inför avskärmade platser för
valsedlar så att skyddet för valhemligheten stärks”
I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten föreslås i
promemorian (Ju2018/00824/L6) ändringar i vallagen som innebär att det
ställs krav på att det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för
förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.
För att kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att valsedelstället
effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina
valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats inte
kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas
inne i lokalen. Förändringarna i vallagen, som ännu inte är beslutade av
Riksdagen, föreslås träda i kraft den 1 oktober, det vill säga efter årets
allmänna val.
Förslaget om avskärmad plats för valsedlar är i grunden ett bra förslag för
att ytterligare stärka valhemligheten. För kommunens del innebär det dock
kostnadsökningar och förberedelsearbete som svårligen kan hinnas med till
2018 års allmänna val. Valnämndens kansli har inventerat vallokalerna
utifrån nuvarande krav på tillgänglighet med mera och dessa har sedermera
fastställts av valnämnden. En avskärmad plats för valsedlarna ställer
ytterligare krav på vallokalerna och kanske kan inte de nu beslutade
lokalerna användas. Då endast en person i taget kan vistas bakom
avskärmningen innebär det också risk för köbildning och detta kan i sin tur
innebära att flera avskärmade platser måste anordnas i varje vallokal.
Avskärmade platser för valsedlar kommer också att innebära att
bemanningen i vallokalerna måste utökas eftersom det blir svårare att ha
kontroll över ordningen på valsedlarna.
SKL har i sitt yttrande över promemorian särskilt påpekat följande gällande
de ekonomiska konsekvenserna:
”Genomförs förslaget med att valsedlar ska göras tillgängliga i anslutning
till eller i ett röstmottagningsställe genom en avskärmad plats kommer
kommunerna få kostnadsökningar för anskaffning av avskärmningsmaterial
och ytterligare bemanning av röstmottagare i röstningslokalen. SKL utgår
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från att den kommunala finansieringsprincipen tillämpas fullt ut.”
Om förändringarna i vallagen genomförs kommer dessa i praktiken att
tillämpas först vid val till Europaparlamentet 2019. Valmyndigheten
kommer då att ge ut anvisningar kring hur avskärmningen ska gå till och
utformas. Med anledning härav får det anses klokt att avvakta med att införa
avskärmningarna till dess.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2018-05-11.
Motion, Lars Nyström (SD), 2018-04-12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 308:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot valnämndens förslag.
Valnämndens förslag: Motionen bifalles men att den genomförs först
under 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 222: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
valnämndens förslag. Valnämndens förslag: Motionen bifalles men att den
genomförs först under 2019.
Valnämnden 2018-06-27, § 14: Valnämnden föreslår att motionen bifalles
men att den genomförs först under 2019.
Kommunfullmäktige, 2018-04-23 § 204: Motionen remitteras till
valnämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till valnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valnämndens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Valnämnden.
Kanslienheten.
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Svar på medborgarförslag gällande uppförande av ny
klubblokal och träningsplan för Skurups
Brukshundklubb
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen för
en dialog med föreningens styrelse.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås följande:
Att kommunen hjälper Skurups Brukshundklubb till ny träningsplan.
Att klubbstuga ingår exempelvis med hjälp av moduler.
Att el och vatten ingår.
Att rimlig hyra kommer att tas ut i fortsättningen.
Att Skurups Brukshundklubb blir förlagd intill Nils Holgersson gymnasiet.
Förslagsställaren, som inte är med i föreningens styrelse, har vid kultur- och
fritidsberedningen den 16 maj 2018 informerat om medborgaförslagets
intention.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-06-05.
Medborgarförslag 2018-03-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 305:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen för
en dialog med föreningens styrelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 219: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Medborgarförslaget anses
besvarad med hänvisning till att förvaltningen för en dialog med föreningens
styrelse.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-06-12, § 47: Medborgarförslaget
anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen för en dialog med
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föreningens styrelse.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 26: Ger förvaltningen i
uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige 2018-04-23, § 203: Medborgarförslaget remitteras
till kultur- och fritidsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om att införa subventionerat
tilläggskort för gymnasieungdomar för att möjliggöra
resor med Skånetrafiken även på kvällar och helger
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inför ett subventionerat
tilläggskort för gymnasieungdomar för att möjliggöra resor med
Skånetrafiken även på kvällar och helger.
Skol- och utbildningsutskottet har en positiv viljeinriktning avseende
medborgarförslaget men konstaterar att det är inget gynnsamt ekonomiskt
läge nu. Däremot ska informationen bli bättre och förtydligas kring
möjligheten att köpa till Jojo Plus.
Tjänsteskrivelsen beskriver konsekvenserna ur ett ekonomiskt och
likvärdighetsperspektiv. Ärendet med subventionerat tilläggskort för
gymnasieungdomar för att möjliggöra resor med Skånetrafiken är inte
reglerat i lag och kommunen har ingen skyldighet att hantera eller
genomföra detta.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2018-02-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 298:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget
anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 210: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget anses besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och 2018-06-18, § 55: Skol- och utbildningsutskottet
föreslår kommunstyrelsen att: Medborgarförslaget avslås.
Skol- och utbildningsutskott 2018-05-14, § 43: Skol- och
utbildningsutskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att komplettera
tjänsteskrivelsen med hur andra kommuner hanterar ärendet.
Kommunfullmäktige 2018-03-26, § 151: Kommunfullmäktige beslutar att
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remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Niklas Sjöberg (-) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
(medborgarförslaget anses besvarat) och Niklas Sjöbergs (-) yrkande
(medborgarförslaget bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Frågor och svar läggs till handlingarna.
Frågorna från Niklas Sjöberg (-) gällande Lärarförbundets ranking besvaras
vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ann-Helen Nilsson (C) till skol- och utbildningsutskottets ordförande
gällande att beslut om simundervisningar ej följs. Skol- och
utbildningsutskottets ordförande Maria Ivansson (MP) redovisar i
kompletterande svar att det förs diskussioner kring hur detta ska kunna ske
utan att övrig undervisningstid tas i anspråk.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande gällande chikanerna på
Södergatan som ej färdigställts. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm
(S) redovisar i kompletterande svar att detta nu är utfört.
Eva Hallmer Lindahl (L) till kommunstyrelsens ordförande gällande BRÅ:s
förslag till rökförbud på skoltid. Kommunstyrelsens ordförande Magnus
Alm (S) meddelar att det tittas på en förändring så att BRÅ kan lägga
förslag.
Sven Rosengren (-) till skol- och utbildningsutskottets ordförande gällande
inställda simundervisningar. Skol- och utbildningsutskottets ordförande
Maria Ivansson (MP) svara att inga simundervisningar ställts in i våras. Vid
ett tillfälle skickades även yngre elever vilket innebar att man blev för
många.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande angående orsak till
raset i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun. Frågan får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande angående
Lärarförbundets ranking, parmetern ”friska lärare”, om analys skett kring
kraftig försämring. Frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande angående
Lärarförbundets ranking, löner, om analys skett kring kraftig försämring.
Frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 362:
Ärendet bordläggs.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S)
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande de
dåliga skolresultaten våren 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande de dåliga skolresultaten våren 2018.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 363:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP)
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Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om Nyponvägen i
Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Nyponvägen i Skivarp.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-07-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 364:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S)

Justerandes signatur

Protokoll

71 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 406

Dnr KS 2018.896

Motion från Sten Hamberg (M) om att Eric Mårtensson
får en gata/väg uppkallad efter sig
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sten Hamberg (M) om att Eric Mårtensson får en gata/väg
uppkallad efter sig.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-08-22.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 371: Motionen anmäls.
__________
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Anmälan motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om att
bygga en tunnel under Kyrkogatan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om att bygga en tunnel under
Kyrkogatan
Beslutsunderlag
Motion, 2018-09-29.
__________
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Anmälan medborgarförslag om minnesplats över Eric
Mårtensson
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om minnesplats över Eric Mårtensson.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-08-28.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

74 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 409

Dnr KS 2018.920

Anmälan medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för
personer över 75 år
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för personer över 75 år.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-08-30.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

75 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 410

Dnr KS 2018.946

Motion från Jörgen Lidfeldt (SD) m fl om ökad trygghet
för barnens väg till och från skolan i Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen Lidfeldt (SD) m fl om trygghet för barnens väg till och
från skolan i Skivarp.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-09-06.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

76 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 411

Dnr KS 2018.938

Medborgarförslag om att öppna Metta Jörgens väg och
Fredrika Wallis väg för genomfart och gör
Fiskarevägen till gång- och cykelväg
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att öppna Metta Jörgens väg och Fredrika Wallis väg
för genomfart och gör Fiskarevägen till gång- och cykelväg.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-09-13.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

77 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 412

Dnr KS 2018.1056

Medborgarförslag om Baja-Maja vid Bräknehus
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om baja-maja vid Bräknehus.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

78 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 413

Anmälan av nya frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Frågor och svar läggs till handlingarna.
Obesvarade frågor tas upp för svar vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fråga från Ann-Helen Nilsson (C) till kommunstyrelsens ordförande
gällande hur han tänker agera angående att kommunfullmäktiges beslut om
simundervisningar ej följs. Kommunstyrelsens ordförande Magnus alm (S)
svarar att frågan kommer att lyftas i samband med skolledarnas
kvalitetsuppföljning och hur detta ska kunna verkställas utan avkall på övrig
undervisningstid.
Fråga från Jörgen Lidfeldt (SD) till kommunfullmäktiges
ordförande angående när motionen om att utrusta kommunens skolskjutsar
med artificiell förarassistans kommer att behandlas. Frågan besvaras vid
nästa sammanträde.
Fråga från Sven Rosengren (-) till kommunstyrelsens ordförande angående
tjänster på förvaltningsledningen i skol- och
utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S)
svarar att den aktuella tjänsten ej är som förvaltningschef eller biträdande
förvaltningschef.
Fråga från Jimmy Nilsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående
arbetsuppgifter för nyinrättad tjänst som skolspecialist. Kommunstyrelsens
ordförande Magnus Alm (S) svara att detta är en sedan tidigare inrättad
tjänst.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

79 (79)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2018-09-24

KS 2018.7

KF § 414

Avslutning och tack för mandatperioden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Axelsson (S) framför sitt tack till
presidiet, tjänstepersoner, revision, opposition och åhörare för den gångna
mandatperioden. Vidare framförs en önskan om i debattklimatet tänka på vi
alla är människor.
Kommunfullmäktiges 2 vice ordförande Ann-Helen Nilsson (C) framför ett
tack till kommunfullmäktiges ordförande för hennes insatser under
mandatperioden.
__________

Justerandes signatur

