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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Plats och tid

Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-11-26, kl. 18.00–20.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

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

Justerade paragrafer

§ 502 - 535

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-12-04

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Lena Axelsson (S)

Kent Olsson (SkuP)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-04

Datum då anslaget tas ned

2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Maritha Johansson (S)
Anncristin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Ann-Charlott Madsen Söderberg (V)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Jeanette Bohman (L)
Maria Ivansson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Joakim Arnsberger (V)
Marie-Louise Frödin (KV)
Jan-Erik Persson (KV)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Ingemar Johansson (C)
Lis-Lott Hortevall (M)

__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD), fr o m § 520
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Gertrud Ekman (S), tjg ers
Göran Leander (S), tjg ers
Angelo Lo Presti (S), tjg ers
Ingrid Book (SD), tjg ers t o m § 519
Andreas Oskarsson (M)
Tommy Elofsson (M)
Steffen Brummer-Pind (M)
Sven Rosengren (SkuP)
Madeleine Sjöberg (SkuP)
Ingrid Book (SD), delvis tjg
Claes Danebod (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
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Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Diarienummer
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att behandlas ............................................................................................................................. 47
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KF § 502

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Olsson (SkuP) och Lena Axelsson (S) utses till att justera protokollet.
Jörgen Lidfeldt (SD) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

KF § 503

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2018.9
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 504

Dnr KS 2018.37

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas:
Kommunstyrelsen
- Prästamosseskolan; ekonomi inom angiven ram, vissa delmoment
försenade men allt kommer att vara klart till invigning.
- Kommunstyrelsen har fattat beslut om överenskommelse gällande
samarbete med MalmöLund-regionen.
- I samband med delårsrapport har kommunstyrelsen fattat beslut om
besparing på 6 mnkr för att nå balanskravsresultatet.
- Nytt utjämningssystem påverkar Skurups kommun negativt, -42
kr/invånare.
Kommunutvecklingsberedningen
- Information från näringslivet.
- Medborgardialog i form av workshop med representant från Region Skåne.
- Påbörjad revidering av näringslivsplanen.
- Dialogkvällar 4 och 11 december, politiker och invånare.
Kultur- och fritidsberedningen
- Utredning av revidering av föreningsstöd presenterad.
- Presentation om förenings- och ungdomsmässan.
Revisionen
- Granskning av offentlighet och sekretess i bolagen.
- Kommunstyrelsens svar på granskning gällande intern kontroll,
avtalsuppföljning.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Deltagande vid ungdomsfullmäktige.
- Inbjudan till julavslutning/avtackning den 19 december.

Justerandes signatur
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- Ingen prenumeration av Dagens Samhälle. Ett ex finns i kommunhustes
reception för läsning.
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, planeras behandlas av
fullmäktige i januari.
- förslag till sammanträdestider behandlas vid dagens sammanträde.

__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 505

Dnr KS 2018.190

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Budget 2019, plan för 2020-2021 - skattesats 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2019 på 20.42
kr.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller
landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det
följande året.
Ett valår är normalt att betrakta som ett särskilt skäl att senarelägga beslut
om budget. Skurups kommun har som förslag att föreslå
kommunfullmäktige besluta om budget 2019 och plan 2020-2021 under
december månad. Skattesatsen för år 2019 kommer därför att beslutas, i
enlighet med kommunalagen, som ett särskilt ärende. Utifrån
budgetprocessens beredning av kommunens ekonomiska förutsättningar
föreslås oförändrad skattesats för år 2019 på 20.42 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skattesats 2019.
Skattesats 2019.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-10-31 §360:
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2019 på 20.42
kr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S), Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), och Jörgen
Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 506

Dnr KS 2018.1096

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Överenskommelse mellan Region
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård och som trädde i kraft årsskiftet 2017/2018.
Lagen ersatte lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård, vanligen benämnd betalningsansvarslagen (BAL).
Lagen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla för kommunernas
betalningsansvar. Huvudmännen ska i samverkan utarbeta genensamma
riktlinjer, tidpunkt för kommunens betalsansvar inträdande samt vilket
belopp som kommun ska betala till Landstinget, i detta fall Region Skåne,
om patienten inte kan skrivas ut från den slutna vården när denne är bedömd
utskrivningsklar. I lagen anges att kommunens betalningsansvar inträder tre
kalenderdagar efter att ett meddelande om att patienten är utskrivningsklar.
I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från
sluten vård, 2017-11-24”, avseende patienter inskriven i somatisk
slutenvård. Skurups kommunfullmäktige antog överenskommelsen
2018-01-29, KF § 6.
Lagen innehåller en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i
sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för
betalningsansvar under 2018. Om inte särskild överenskommelse träffas
mellan parterna gäller lagen avseende kommunens betalningsansvar från
och med 2019-01-01, det vill säga tre kalenderdagar efter att patienten
bedömts utskrivningsklar.
Kommunförbundet Skåne har under 2018, i samverkan med Region Skåne
tagit fram ett förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i
somatisk och psykiatrisk sluten hälso-och sjukvård. Förslaget gäller från och
med 2019-01-01.
I överenskommelse föreslås samma beräkningsmodell som använts under
2018 för utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård att
även gälla för patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård.
Beräkningsmodellen innebär att betalningsansvaret för kommunerna
inträder när genomsnittliga antalet dagar efter utskrivningsklar överskrider
Justerandes signatur
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2,8 kalenderdagar under en kalendermånad. Ingen åtskillnad görs i
beräkningsunderlaget om patienten vårdats på somatisk eller psykiatrisk
slutenvård. Dagarna i en av vårdformerna som överstiger 2,8 kalenderdagar
kan kvittas mot dagar i den andra vårdformen.
Överenskommelsen omfattar perioden från och med 2019-01-01 och gäller
tillsvidare.
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2018-09-21 § 1 att ställa sig
bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera kommunerna att
anta överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-27.
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län i
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018-09-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-10-31 § 361:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Överenskommelse mellan Region
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16 § 266:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Överenskommelse mellan Region
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Region Skåne.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 507

Dnr KS 2018.1251

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Ordning för inkallande av ersättare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares
inkallande till tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, beredningar,
utskott etc. som väljs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller
nämnd:
- Först inträder ersättare på samma ordningsnummer (personlig), dock ej i
beredningar och andra organ där det ej finns personliga ersättare.
- Därefter inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning:
För ledamöter tillhörande

inträder ersättare i nedan angiven

nedanstående partigrupp

partigruppsordning:

Moderaterna

M, SKUP, C, SD,L, S,KV, V, MP

Centerpartiet

C, M, SKUP, L, S, MP, KV, SD, V

Liberalerna

L, S, MP, KV, V

Socialdemokraterna

S, L, MP, KV, V

Vänsterpartiet

V, KV, MP, S, L

Miljöpartiet

MP, S, V, L, KV

Sverigedemokraterna

SD, SKUP, M, C, S, KV, L,V, MP

Kommunens Väl

KV, S, V, L, MP

Skurupspartiet

SKUP, M, SD, C, S, KV, L, V, MP

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i
valprotokollet.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige ska, om inte ersättarna valts proportionellt, bestämma den
ordning i vilken ersättare kallas till tjänstgöring (kommunallagen 6:16). För
att undvika oönskade partiväxlingar brukar fullmäktige anta en särskild
inkallelseordning enligt förslaget ovan.
Oavsett partitillhörighet gäller att ordföranden inte får tillåta sammanträde
med ”luckor”. För varje parti bör därför partigruppsordningen omfatta
samtliga i kommunfullmäktige förekommande partier.
Beslutsunderlag
Ordning för inkallande av ersättare.
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Tjänsteskrivelse ordning inkallande ersättare KS 2018.1251.
Tidigare behandling
Valberedningen 2018-11-15, § 22.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) framför att det ska framgå att det ej finns personliga
ersättare i beredningarna, i övrigt bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag med Johan
Bolinders (M) förtydligande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ
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Dnr KS 2018.1054

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2019 samt januari
2020 för kommunfullmäktige enligt följande:
2019-01-28, 2019-02-25, 2019-03-25, 2019-04-25, 2019-05-27, 2019-06-17,
2019-08-26, 2019-09-30, 2019-10-28, 2019-11-25, 2019-12-16, 2020-01-27
(kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 18 om inte annat anges).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2019 KS 2018.1054.
Förslag sammanträdesdagar 2019 kommunfullmäktige 2018-11-13.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-11-15 KFPB §42:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa sammanträdesdagar 2019 samt
januari 2020 för kommunfullmäktige enligt följande:
2019-01-28, 2019-02-25, 2019-03-25, 2019-04-25, 2019-05-27, 2019-06-17,
2019-08-26, 2019-09-30, 2019-10-28, 2019-11-25, 2019-12-16, 2020-01-27
(kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 18 om inte annat anges).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06, § 290:
Arbetsutskottet anser ärendet vara allsidigt belyst och kommunfullmäktige
föreslås fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget gällande sammanträdesdagar
2019 för kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Skurups kommuns strategi för utveckling av
Svaneholm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Skurups kommuns strategi för
utveckling av Svaneholm”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att:
1. Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening beviljas 250
000 kr i verksamhetsbidrag för år 2018 med villkoret att museet är
öppet under perioden juni-augusti 2018. Bidraget är avsett för
museiverksamheten. Efter säsongen ska föreningen skriftligen återrapportera
verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Finansiering av verksamhetsbidraget ska ske genom att sänka årets
resultat med motsvarande belopp.
3. En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta långsiktig och
ekonomiskt hållbar strategi för att utveckla verksamheterna på Svaneholms
slott. Kommunstyrelsens ordförande utses till sammankallande i
arbetsgruppen.
4. Arbetsgruppen enligt punkt 3 ska leverera förslag till strategi till
kommunstyrelsen senast 2018-10-01.
Arbetsgruppen har enligt uppdrag arbetat fram ett förslag till strategi.
Strategidokumentet är framtaget internt i Skurups kommun. Någon dialog
med föreningarna har inte hållits i detta skede. Dokumentets inriktning är att
lägga fast ramarna för kommunens inriktning i fråga om kommunens syn på
utvecklingen av Svaneholms slott och dess närmiljö. Strategins syfte är att
Skurups kommun i sitt samröre med slottets olika befintliga och framtida
aktörer ska ha strategin som utgångspunkt för sitt beslutsfattande och
agerande på politisk nivå och på förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30.
Förslag till strategi, daterad 2018-08-30.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 423:
Ärendet bordläggs.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 341:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Skurups kommuns
strategi för utveckling av Svaneholm”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 257: Förslag till strategi
för utveckling av Svaneholm överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
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:
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

17 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 510

Dnr KS 2018.748

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till skoloch utbildningsutskottets ordförande gällande de
dåliga skolresultaten våren 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till skol- och utbildningsutskottets
ordförande gällande de dåliga skolresultaten våren 2018.
Skol- och utbildningsutskottets ordförande Maria Ivansson (MP) lämnar
svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-06-28.
Svar på interpellationen, 2018-09-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 425:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 404:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 363:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP)

Justerandes signatur

18 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 511

Dnr KS 2018.834

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på interpellation från Sven Rosengren (-) till
kommunstyrelsens ordförande om Nyponvägen i
Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Nyponvägen i Skivarp.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) lämnar svar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-07-27.
Svar på interpellationen, 2018-09-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 KF §426:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 405:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 364:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Magnus Alm (S)

Justerandes signatur

19 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 512

Dnr KS 2018.780

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Alléskolan om att bygga
klätteraktiviteter till barn i åldrarna 8 år och uppåt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Eleverna på Alléskolan vill att kommunen satsar på klätteraktiviteter för
barn i åldrarna 8 år och uppåt. Barnen vill att dessa klätterställningar sätts ut
på kommunens befintliga lekplatser.
Sedan 2013 finns det riktlinjer för lekplatser i Skurups kommun som är
politiskt beslutade. Vi följer dessa riktlinjer vilket innebär att varje lekplats
som blir renoverad eller nybyggd skall attrahera barn i både yngre och äldre
åldrar samt att de ska vara tillgänglighetanpassade. Precis som eleverna
skriver i sitt medborgarförslag så är det viktigt för barnen att kunna leka
med olika typer av lekutrustning för att förbättra sin balans och motorik.
Vid renovering eller nybyggnation så får byalag, fastighetsägare och
förskolor i dess närhet vara med och påverka innehållet i lekplatserna utifrån
förslag som vi tagit fram tillsammans med vår leverantör på lekutrustning.
Vår leverantör har personal som är ”proffs” på utformning av lekplatser för
att täcka behovet av lekutrustning som täcker in alla ålderskategorier.
Tittar vi på de lekplatser som finns sedan innan samt de som byggts om och
renoverats under de senare åren så finns det bra med klätterlek som är för
barn från 8 år och uppåt men även bra lekutrustning för de yngre. Vi
kommer även framöver att involvera barn, byalag samt fastighetsägare (som
bor i närheten av lekplatsen) för att utforma lekplatserna i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-24.
Förslag daterat 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 KF §427:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 333:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 243: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
förslaget anses besvarat med hänvisning till dels att barn- och

Justerandes signatur

20 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 512

Dnr KS 2018.780

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

ungdomsfullmäktige har pengar som kan användas till ändamålet i förslaget
och dels att varje skola har pengar för utemiljön och att det är upp till varje
skola att besluta om hur dessa pengar ska användas.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 15: Förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.

Justerandes signatur

21 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 513

Dnr KS 2018.779

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Hallenborgskolan om att göra
skateparken säkrare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Elever på Hallenborgsskolan vill att man gör Skateparken säkrare i
Rydsgård.
Under 2012-2013 så uppfördes skateparken i Rydsgård i ett gemensamt
Leader-projekt mellan Skurups kommun och Byalaget i Rydsgård.
Skateparken är byggd utifrån de säkerhetsaspekter som finns. Sen finns det
såklart alltid önskemål om hur den skulle kunna förändras och förbättras. I
framtagande så var även barn med och fick tycka till utifrån de regler som
gäller för säkerheten och då blev resultatet som det ser ut idag. Skateparken
fick inte byggas närmre vägen än den är idag för Trafikverket, detta för att
ha en bra säkerhet utemot Trafikverkets väg. Även ett staket sattes upp
mellan skateparken och vägen för att ha en god säkerhet.
Där högsta rampen finns idag vill man bredda kanten så man inte trillar ner
på gräset bakom. Att bredda kanten skulle innebära en säkerhetsrisk
eftersom slänten skulle bli väldigt brant samt att Trafikverkets tidigare
uttalande om säkerheten inte uppfylls.
Att integrera olika åldersgrupper på samma plats är det man försöker att
sträva efter. Att då bygga ut skateparken österut skulle medföra att man fick
plocka bort boulebanan och grillplatsen och flytta detta till något annan
lämplig plats. Då försvinner samtidigt integrationen av olika åldersgrupper
på denna plats vilket skulle vara synd. Byalaget vill ha kvar boulebanan och
grillplatsen som den är idag.
Att ställa ut en sopkvast kan Kommunteknik göra, men det bästa är om
någon skateboardåkare kan ansvara för kvasten och eventuellt ta den med
sig hem så att den inte försvinner från skatparken. Möjligheten är om man
kan ställa den hos någon fastighetsägare nära skateparken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-24.
Förslag daterat 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 KF § 428:

Justerandes signatur

22 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 513

Dnr KS 2018.779

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 334:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 244: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 13: Förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.

Justerandes signatur

23 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 514

Dnr KS 2018.787

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Mackleanskolan om belysning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Eleverna på Mackleanskolan upplever väg 721 mellan Folkhögskolan och
Lindby som mörk vilket gör att det känns obehagligt att gå eller cykla på
denna väg när det är mörkt ute.
Väg 721 mellan Folkhögskolan och Lindby tillhör Trafikverket vilket
innebär att det är deras ansvar att upprätta gatubelysning utmed denna väg.
Sträckan mellan Folkhögskolan och Lindby är cirka 2 600 meter och med ett
avstånd på 30 meter mellan stolparna som man normalt sett har skulle det
behövas cirka 87 ny belysningspunkter.
Trafikverket har inga planer på att sätta upp gatubelysning på väg 721
mellan Folkhögskolan och Lindby. Trafikverkets motivering för detta är att
det är låg olycksstatistik och goda siktförhållanden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-24.
Förslag daterad 2018-05-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 KF §429:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 335:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 245: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 26: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

24 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 514

Dnr KS 2018.787

Kommunfullmäktige

2018-11-26

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2018.9

25 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 515

Dnr KS 2018.789

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Alléskolan om att det anläggs ett
elljusspår ute vid Svaneholm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Alléskolan vill att det anläggs ett elljusspår ute vid Svaneholm.
Marken runt Svaneholms Slott ägs och sköts av Svaneholms Slott
Andelsförening samt av Svenska Kyrkan. Skurups kommun är inte ägare av
någon mark vid Svaneholms Slott eller medlem i någon andelsförening där.
Skurups kommun har samverkansmöten med Svaneholms Slotts
Andelsförening och kan vid nästa möte påtala att det finns önskemål om att
det anläggs ett elljusspår vid Svaneholm.
Om Svaneholms Slott Andelsförening eller Svenska Kyrkan vill anlägga ett
elljusspår ute vid Svaneholm så får de själv bekosta detta, de kan i samband
med ett eventuellt anläggande av elljusspår söka olika former av bidrag från
olika instanser.
Det finns idag redan en belyst slinga i Bräknehus som ligger i utkanten av
Skurups tätort och som har ungefär samma karaktär som Svaneholm och
som använd flitigt av många motionärer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-24.
Förslag daterat 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 KF §430:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 336:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 246: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 28: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

26 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 515

Dnr KS 2018.789

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.

Justerandes signatur

27 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 516

Dnr KS 2018.782

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Alléskolan om att det anläggs ett
övergångsställe med blinkande ljus vid ÖstergatanTallstigen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Skolråd yngre och äldre, Alléskolan har föreslagit att kommunen förbättrar
övergångstället vid Östergatan-Tallstigen med ett varningssystem med
blinkande ljus som aktiveras när gående närmar sig övergångstället.
Serviceförvaltningen jobbar på ett förslag till ombyggnation av Östergatan
där korsningen i medborgarförslaget blir upphöjd med tydligare övergång
och passage för både gående och cyklister. I förslaget finns ytterligare en
upphöjning för ett övergångställe längre ut från Skurup på Östergatan samt
övergångar för gång- och cykeltrafikanter över sidogatorna som ansluter till
Östergatan. Förslaget sträcker sig ut till Hagtornsgatan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-30.
Förslag daterat 2018-04-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 431:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 337:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 247: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 21: Förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

28 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 516

Dnr KS 2018.782

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

29 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 517

Dnr KS 2018.786

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Slimmingeby skolan om cykelbana
mellan Skurup och Slimminge
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har framförts av skolrådet på Slimmingeby skola om att
bygga en cykelbana mellan Skurup och Slimminge.
Att anlägga en cykelbanan mellan Slimminge och Skurup är inte något vi
från kommunens sida kan ta beslut om eftersom det är trafikverkets väg. Det
vi gör i frågan är att ta upp framtida utökningar av cykelnätverket med
trafikverket om en önskad utökning av cykelvägar mellan byar i Skurups
kommun.
I antagen Skurups egna cykelvägsplan finns den här sträckan med som ett
lägre prioriterat stråk. Det som kommit med i den regionala cykelvägsplanen
som håller på att antas på nationell nivå är Skurup-Skivarp och SkivarpAbbekås.
Vi ser gärna att alla de sträckor vi har i vår kommunala cykelplan ska bli
verklighet så snart som möjligt, men det är trafikverket som prioriterar och
har budgeten för cykelvägar utmed deras vägar och deras beslutsområde att
anordna fysiska åtgärder i trafikmiljön.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-05-03.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 432: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 338:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 248: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 25: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
Justerandes signatur

30 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 517

Dnr KS 2018.786

Kommunfullmäktige

2018-11-26

kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
barn- och ungdomsfullmäktige.

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2018.9

31 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 518

Dnr KS 2018.785

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Hallenborgskolan om att det sätts
upp ett gupp med övergångsställe på vid torget och vid
skolan i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Hallenborgsskolan har föreslagit att kommunen sätter upp gupp utan för
Hallenborgskolan och vid torget i Rydsgård.
Den här vägen är trafikverkets och det är de som beslutar om åtgärder som
ska göras på deras väg. Trafikverket har ofta vägar som går genom byar och
vägar utanför tätbebyggt område. Länsstyrelsen har också ett visst
inflytande över vägar utanför tätbebyggt område. Kommunen har vägarna i
tätbebyggt område med undantag för en del genomfartsvägar.
Förslaget i sig är bra och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är något vi jobbar
för. Serviceförvaltningen har löpande kontakt med Trafikverket och kommer
ta upp det här ärendet med dem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-30.
Förslag, daterat 2018-04-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 433: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 339:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 249: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 24, förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

32 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 518

Dnr KS 2018.785

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

33 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 519

Dnr KS 2018.784

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på förslag från Hallenborgskolan om trottoar på
Norregatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Förslag har inkommit från åk 4 Hallenborgskolan i Rydsgård om att angöra
en trottoar på Norregatan i Rydsgård. De känner sig inte trygga att gå den
här vägen utan en trottoar.
Den här gatan är av typen villagata och det är begränsad trafik här där de
som kör med bilar på den här vägen antigen ska till skolan för upphämtning
av sina barn eller till och från de 15 bostäder som finns på gatan. Det
föreslås att det framställs en önskan och vädjan till föräldrar som använder
sina bilar och kör på Norregatan för att hämta upp sina barn om att sänkta
farten och mer omtanke om oskyddade trafikanter på platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-29.
Förslag, daterat 2018-04-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 434: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 340:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 250: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 23: Förslaget remitteras till
serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

34 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 519

Dnr KS 2018.784

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
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2018-11-26
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KS 2018.9

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om
effektivisering och besparing på kommunens många
beredningar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med att ställningstagande till motionärens förslag
kommer att ske i samband med behandling av pågående
organisationsutvärdering.
Reservation
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars
Nyströms (SD) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i en motion att Skurups kommuns kultur- och
fritidsberedning och kommunutvecklingsberedningen slås samman vid
lämplig tidpunkt.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunfullmäktiges
presidium. Presidiet gör kopplingen till den pågående utvärderingen av den
politiska organisationen och att motionen bör anses besvarad med att
ställningstagande sker i samband med behandling av
organisationsutvärderingen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-04-27.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 435: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 342:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och har inte något
att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Motionen anses besvarad med att ställningstagande till motionärens förslag
kommer att ske i samband med behandling av pågående
organisationsutvärdering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 251: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot
beredningens förslag.

Justerandes signatur

36 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 520

Dnr KS 2018.521

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Motionen anses besvarad med att ställningstagande till motionärens förslag
kommer att ske i samband med behandling av pågående
organisationsutvärdering.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-08-16, §
28: Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Motionen anses besvarad med att ställningstagande till motionärens förslag
kommer att ske i samband med behandling av pågående
organisationsutvärdering.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28 § 262:
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag, Lars Nyströms (SD) yrkande och Sven Åke Strandbergs (KV)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller presidieberedningens
förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).

Justerandes signatur
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KS 2018.9

Svar medborgarförslag om att öka tillgängligheten till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges möten
med webbsändningar
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår att tillgängligheten till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges möten ska ökas med hjälp av webbsändningar.
Förslagsställaren framför att ett sätt att hålla invånare informerade och
fortsatt hålla ett öppet förhållande mellan beslutsprocess i kommun och
innevånare kan vara webb-sända möten så att alla kan ta del av de
demokratiska beslut som fattas på kommunens möten.
Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden har diskuterats av
kommunfullmäktiges presidium under en längre tid och olika möjligheter
har undersökts. Presidiet ser webb-sändningar som en möjlighet att utveckla
den demokratiska insynen för kommunmedborgarna. Kanslienheten
redovisar att system med mera för webb-sändningar behöver upphandlas.
Det bedöms som lämpligt att en sådan upphandling kombineras med system
för digital omröstning. Upphandling kan ske under hösten -18 varefter
systemet kan vara igång 2019. Kostnaderna för webb-sändning av
kommunfullmäktiges sammanträden uppskattas till cirka 4 000-7 000
kronor per månad samt investering i hårdvara, kameror med mera om cirka
60 000-90 000 kronor.
Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att kommunstyrelsens
sammanträden (beslutsdelen) ska ljudspelas. Att även webb-sända
kommunstyrelsens sammanträden bedöms inte som aktuellt för närvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2016-11-18.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 436: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 343:
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Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och har inte något
att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 252: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot
beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-08-16, § 32:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2018-02-13 § 17:
Presidieberedningen konstaterar att ny tjänsteskrivelse inte föreligger och
beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från it-enheten innan ärendet
behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2018-01-18 § 7:
Presidieberedningen beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från itenheten innan ärendet behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-11-14 § 56:
Presidieberedningen beslutar att bordlägga ärendet tillsvidare.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-01 § 309:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras eftersom ärendet inte är
allsidigt belyst och därför ska kompletteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-19 § 117:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet och att bjuda
in kommunfullmäktiges presidieberedning till nästa sammanträde i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunfullmäktiges presidieberedning 2017-08-15, § 43:
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-02-14, § 8, att
meddela förslagsställaren att frågan är besvarad.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-01-17, § 4:
Medborgarförslagsställaren bjuds in till
kommunfullmäktiges presidieberednings nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 446, att remittera
medborgarförslaget till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Kanslienheten.

Justerandes signatur
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KS 2018.9

Svar på medborgarförslag om att se över
voteringssystemet i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av digitalt system för närvaro- och omröstning
vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter systemet kan startas upp i början av 2019.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag har framförts följande angående digitalt
omröstningssystem:
”1. Yrkar att Skurup kommun ser över den modell som idag används för att
genomföra voteringar och att man investerar i ett ”datamätningssystem” för
att höja den demokratiska möjligheten samtidigt som man kan reducera
kostnaderna för kommunen.
2. Yrkar att man, om förslaget ovan ogillas, undersöker möjligheten till
bättre demokratiyttring genom att inventera andra system som används i
Sverige.”
Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat förslaget och konstaterar
följande:
I Skurups kommun pågår en digitaliseringsprocess. Att ta med politiken och
de politiska processerna i digitaliseringen är en naturlig del, och påbörjades
i Skurups kommun med att läsplattor delades ut till de förtroendevalda. I
samband med att läsplattorna delades ut blev stora delar av
nämndadministrationen digitaliserad. Såväl kallelser och handlingar till
sammanträden som protokoll publiceras digitalt. Ett nästa steg i
digitaliseringsprocessen skulle kunna vara att öppna upp för att ta in fler
delar av den politiska processen digitalt, exempelvis digitalt närvaroomröstningssystem vid kommunfullmäktiges sammanträden. Ett sådant
system skulle spara tid vid sammanträdena och förutom närvaro och
omröstning även kunna användas för digitala talarlistor, replikskifte med
mera. Kanslienheten har upplyst om att en upphandling av digitalt närvarooch omröstningssystem bör samordnas med upphandling av
webbsändningssystem för att dessa ska vara kompatibla. Upphandling kan
ske under hösten 2018 varefter systemet lämpligen kan vara i gång till 2019.
Kostnaden för systemet uppskattas till 2 000-3 000 kr per månad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-11-10.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 437: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 344:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och har inte något
att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av digitalt system för närvaro- och omröstning
vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter systemet kan startas upp i början av 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18, § 253:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen inte har något
att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av digitalt system för närvaro- och omröstning
vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter systemet kan startas upp i början av 2019.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-08-16, § 34:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av digitalt system för närvaro- och omröstning
vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter systemet kan startas upp i början av 2019.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2018-02-13 § 15:
Presidieberedningen konstaterar att ny tjänsteskrivelse inte föreligger och
beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från it-enheten innan ärendet
behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2018-01-18 §5:
Presidieberedningen beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från itenheten innan ärendet behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-11-14 § 54:
Presidieberedningen beslutar att återremittera ärendet till IT-enheten för
vidare utredning om när ett digitalt voteringssystem kan införas och vad
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kostnaden skulle bli.
Uppdraget ska redovisas till presidieberedningen i januari 2018 och ITchefen bjuds in till att föredra ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-01 § 307:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras eftersom ärendet inte är
allsidigt belyst och därför ska kompletteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19, § 118: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet och att bjuda in
kommunfullmäktiges presidieberedning till nästa sammanträde i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges presidieberedning kommunfullmäktige 2017-0815, § 42:
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det för närvarande
pågår ett arbete med att se över hur kommunfullmäktiges voteringar kan
underlättas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-02-14, § 9, att
meddela förslagsställaren att frågan för närvarande undersöks och förslaget
därmed anses besvarat.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-01-17, § 2, att
medborgarförslagsställaren bjuds in till
kommunfullmäktiges presidieberednings nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 443, att remittera
medborgarförslaget till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.

Justerandes signatur

43 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 523

Dnr KS 2016.603

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Svar på medborgarförslag om webb-tv
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunfullmäktiges ska göras mer lättillgängligt genom att dels sända
sammanträdena via webben, dels utreda förutsättningarna för att inleda ett
närmare samarbete med Skurups folkhögskola och journalistlinje i frågan.
Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden har diskuterats av
kommunfullmäktiges presidium under en längre tid och olika möjligheter
har undersökts. Presidiet ser webb-sändningar som en möjlighet att utveckla
den demokratiska insynen för kommunmedborgarna. Kanslienheten
redovisar att system med mera för webb-sändningar behöver upphandlas.
Det bedöms som lämpligt att en sådan upphandling kombineras med system
för digital omröstning. Upphandling kan ske under hösten -18 varefter
systemet kan vara igång 2019. Kostnaderna för webb-sändning av
kommunfullmäktiges sammanträden uppskattas till cirka 4 000-7 000
kronor per månad samt investering i hårdvara, kameror med mera om cirka
60 000-90 000 kronor.
Vad gäller förslaget att inleda ett samarbete med Skurups Folkhögskola så
kan detta vara intressant på sikt, men i det inledande skedet så bör
webbsändningarna hanteras internt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2016-05-30.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 438: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 345:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är allsidigt belyst och har inte något
att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
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varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-08-16, § 33:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslagsställaren meddelas att
upphandling av system med mera för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske under hösten 2018,
varefter webbsändningarna kan startas upp i början av 2019.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-02-15 § 18:
Presidieberedningen konstaterar att ny tjänsteskrivelse inte föreligger och
beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från it-enheten innan ärendet
behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2018-01-18 § 8:
Presidieberedningen beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från itenheten innan ärendet behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-11-14 § 57:
Presidieberedningen beslutar att bordlägga ärendet tillsvidare.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-01 § 310:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras eftersom ärendet inte är
allsidigt belyst och därför ska kompletteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-29 § 258:
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet för att behandlas tillsammans
med ett annat medborgarförslag i samma ämne (ärende KS 2016.1001).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-16 § 68:
Ärendet är allsidigt belyst och överlämnas till kommunstyrelsen.
Redaktionell ändring från motion till medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-06-13, § 31, att
bifalla medborgarförslaget på så sätt att alternativ två utreds vidare.
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktiges presidieberedning senast
i november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-16, § 68, att ärendet
är allsidigt belyst och överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2016-10-18, § 43, att
uppdra åt kommundirektören att senast 2017-01-31 utreda frågan om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden och därvid redovisa
kostnader för behövlig utrustning, för personal som behövs för webbsändningen, för avtal för webb-sändningen mm, samt att förslaget nr 2 i
medborgarförslaget om samarbete med Skurups folkhögskola ska behandlas
när ovanstående utredning är klar och beslut föreligger i ärendet.
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Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2016-09-13, § 39, att
medborgarförslaget behandlas vid nästa presidieberedning då
förslagsställaren bjuds in vid genomgång av medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-29, § 311, att remittera
medborgarförslaget till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Kanslienheten.
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Svar på frågor till kommunstyrelsens ordförande från
Niklas Sjöberg (-)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågor och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Frågor från Niklas Sjöberg (-) till kommunstyrelsens ordförande Magnus
Alm (S) gällande:
- Orsak till raset i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun.
- Lärarförbundets ranking, parmetern ”friska lärare”, om analys skett kring
kraftig försämring.
- Lärarförbundets ranking, löner, om analys skett kring kraftig försämring.
Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 440: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 413:
Obesvarade frågor tas upp för svar vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på fråga till kommunfullmäktiges ordförande från
Jörgen Lidfeldt (SD) om när motionen om att utrusta
kommunens skolskjutsar med artificiell förarassistans
kommer att behandlas
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga och svar läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Fråga från Jörgen Lidfeldt (SD) till KFO när motionen om att utrusta
kommunens skolskjutsar med aiiificiell förarassistans kommer att
behandlas.
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson
(C).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 440: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-09-24 § 413:
Obesvarade frågor tas upp för svar vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på motion från Sven Rosengren ( - ) om rutiner för
utdelning av samverkanspris
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren ( - ) om rutiner för utdelning av
samverkanspris, daterad 2016-05-30. Motionen har återremitterats
då rutinerna för samverkanspriset ska förtydligas samt att kriterier tas fram.
Tjänsteskrivelsen är uppdaterad med framtagna rutiner och kriterier som
tydliggör att hanteringen av samverkanspriset är i linje med Kulturpriset.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-07.
Motion från Sven Rosengren (-), daterad 2016-06-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 260:
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2018-06-21 KSAU §192:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget
att erinra mot skol- och utbildningsberedningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag:
Motionen anses besvarad.
Skol- och utbildningsberedningens förslag, 2018-05-14 § 15: Motionen
anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-01-29, § 13, att återemittera ärendet
till skol- och utbildningsberedningen för utredning och förtydligande av
förslag till kriterier för samverkanspriset.
Kommunstyrelsen beslutade, 2017-11-17, § 316, att motinens anses
besvarad.
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Skol- och utbildningsberedningen beslutade, 2017-09-18, § 40, att
motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens presidieberedning beslutade, 2017-08-15, § 46, att
visa ärendet åter till skol- och utbildningsberedningen för förnyad
handläggning.
Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige 2016-11-02:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att motionen bifalles.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade, 2016-08-24, § 34, att bifalla
motionen.
Kommunfullmäktiges beslutade 2016-06-20:
Motionen remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på förslag från Mackleanskolan om farthinder och
övergångsställen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
förvaltningens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag inlämnad av Mackleanskolan angående farthinder och
övergångställen utmed Östergatan och att det byggs fler farthinder och
tydliga övergångsställen på fler platser i Skurups tätort. Just på Östergatan
är mycket skolbarn som korsar vägarna här och fordon håller höga
hastigheter.
Serviceförvaltningen jobbar på ett förslag till ombyggnation av Östergatan
där en korsning blir upphöjd med tydligare övergång och passage för både
gående och cyklister. I förslaget finns ytterligare en upphöjning för ett
övergångställe längre ut från Skurup på Östergatan samt övergångar för
gång- och cykeltrafikanter över sidogatorna som ansluter till Östergatan.
Förslaget sträcker sig ut till Hagtornsgatan.
Serviceförvaltningen ska bygga om Södergatan som får ett flertal upphöjda
korsningar.
Säkerhetshöjande åtgärder och att underlätta för gångtrafik och
cykeltrafikanter är ett pågående arbete.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-05-28
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-29
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-10-31 KS §362:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16 § 268:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
förvaltningens yttrande.

Justerandes signatur

51 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 527

Dnr KS 2018.783

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Diarienummer

KS 2018.9

Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28 § 22:
Medborgarförslaget remitteras till serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Svar på medborgarförslag om större lokaler på
biblioteket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
förvaltningens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om större lokaler för biblioteket i Skurup har
inkommit. Förslagsställaren menar att t.ex. gamla posten skulle kunna
användas.
Konsekvensanalys/Överväganden
Skurups kommun har antagit en Biblioteksplan som pekar ut riktningen för
folkbibliotekens verksamhet. I denna framgår att lokalerna bör anpassas för
den verksamhet som bedrivs och kommer att bedrivas i framtiden. En
prioriterad del av bibliotekets verksamhet riktar sig till barn och unga.
För att möjliggöra utveckling av denna verksamhet pågår för närvarande en
omdisponering av lokalerna, och nya hyllor har köpts in. Utrymmet för barn
och unga ökar genom denna förändring. ”Nyinvigning” planeras under
december 2018.
I Skurup pågår byggande av kommunens nya skola, Prästamosseskolan. Vid
ht 2019, då denna tas i bruk, kommer Skurups kommun att få ett överskott
på lokaler i de fastigheter kommunen eller Skurup Kommunala AB äger. En
möjlig strategi för att hantera de outnyttjade ytorna är att minska den
inhyrning som sker från externa fastighetsägare. Utredning och planering
inför ht 2019 pågår.
Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen inte medborgarförslaget om
att hyra ytterligare lokaler i anslutning till nuvarande bibliotek som lämpligt
att genomföra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2017-11-17.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-10-31 KS §363:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
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förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16 § 269:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
förvaltningens yttrande.
Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 419:
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Medborgaren.
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Svar på motion från Arne Nilsson (SD) m fl om att ge
motordagen i Skurup tillgång till mer utrymme
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Arne Nilsson (SD) m fl om att ge motordagen i Skurup tillgång
till mer utrymme.
Motordagen arrangerades i år av Skurups Handel där kommunen varit
behjälplig i diverse frågor. Arrangemanget blev lyckat och förhoppningarna
är att arrangemanget återkommer även nästa år.
Sverigedemokraterna anser, enligt motionen, att årets arrangemang var för
trångt. En tänkbar åtgärd skulle vara att man flyttar arrangemanget till en
större plats exempelvis Svaneholm. Dock vill förvaltningen inte besluta
något i denna fråga utan anser att det är upptill Skurups Handel och berörda
personer att se till att utveckla motordagen utifrån sina egna önskemål.
Kommunen kommer, likt i år, att vara behjälplig för att arrangemanget ska
bli så lyckat som möjligt.
Reservation
Muntlig reservation från hela SD till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-05-28.
Tjänsteskrivelse 2018-09-03
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2018-10-31 KS §364:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot kultur- och fritidsberedningens
förslag.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-09-11 § 58:
Huvudförslag: Motionen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag: Bifall till motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16 § 271:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts huvudförslag till
kommunfullmäktige
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Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts alternativförslag till
kommunfullmäktige
Bifall till motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot kultur- och fritidsberedningens
förslag.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-09-11 § 58:
Huvudförslag: Motionen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag: Bifall till motionen.
Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 273:
Motionen anmäls.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till kulturoch fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens
huvudförslag (besvarad) och alternativförslaget (motionen bifalles) och
finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordnings godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
30 ja-röster och 11 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
motionen ska anses besvarad.
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__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsberedningen.
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Motion från Pernilla och Jörgen Lidfeldt (SD) om
övergångsställe med blinkljus
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Pernilla och Jörgen Lidfeldt (SD) om övergångsställe med
blinkljus.
Beslutsunderlag
Motion, 2018-10-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan motion från Jeanette Bohman (L) och Eva
Hallmer Lindahl (L) om att skapa bättre företagsklimat
med Rättviksmodellen som grund
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jeanette Bohman (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) om att skapa
bättre företagsklimat med Rättviksmodellen som grund.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-11-14.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) och Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att motionen ska
remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Val av ledamöter till styrgruppen för gymnasie- och
vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Kommunfullmäktiges beslut
Åsa Ekblad (M) utses till ledamot i styrgruppen, gymnasie- och
vuxenutbildningssamverkan i Skåne, för mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Skåne – val av ledamot till
styrgruppen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Åsa Ekblad (M) utses till ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Åsa Ekblad (M) kan utses till
ledamot och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Kompletteringsval av revisorer 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Sylve Qvillberg och Hooman Safaei till revisorer
för mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige förrättar kompletteringsval av två revisorer för
mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Sylve Qvillberg utses till revisor.
Lars Nyström (SD) yrkar att Hooman Safaei utses till revisor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Sylve Qvillberg och Hooman Safaei
kan utses till revisorer och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
2018
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 13 överlämnas
redovisning över medborgarförslag vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då medborgarförslaget inkommit till
kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande organ – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Ärendestatus i W3D3 – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar beräknas – datum då ärendet beräknas behandlas av
kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet registerat och ska överlämnas till
kommunfullmäktige för remittering.
Till möte – XX anger att ärendet är anmält på dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-20.
Förteckning, daterad 2018-11-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare
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Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av ej färdigberedda motioner läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 18 överlämnas
redovisning över motioner vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då motionen inkommit till kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande organ – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Ärendestatus i W3D3 – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar beräknas – datum då ärendet beräknas behandlas av
kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet registerat och ska överlämnas till
kommunfullmäktige för remittering.
Till möte – XX anger att ärendet är anmält på dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-20.
Förteckning, daterad 2018-11-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om redovisningen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare
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