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KF § 1

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Lena Axelsson (S) och Johan Bolinder (M) utses till att justera protokollet.
Jimmy Nilsson (SD) utses till ersättare.
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________
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Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen och revisorerna till
kommunfullmäktige, verksamhetspresentation
kommunövergripande staben, miljöstrategiska enheten
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Lena Johansson och hållbarhetssamordnare Karolin Johansson
presenterar miljöstrategiska enhetens verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) informerar om att
kommunstyrelsen förrättat val av utskott, behandlat motionssvar, beslutat
om option gällande Akka 4 och 5. Byggnationen av Prästamosseskolan
fortlöpper enligt plan och budget. Överlämnande till skol- och
utbildningsförvaltningen sker den 3 juni. Det jobbas på frågan om att lösa
anslutningsväg.
Kommunfullmäktiges presidieberedning:
- Besökt kommunens skolor för diskussion om utveckling av barn- och
ungdomsfullmäktige (BUF). Nästa BUF äger rum den 25 mars.
- Information om att alla förtroendevalda numera har Skurup.se mail.
- Påminnelse om utbildningsdag för förtroendevalda den 2 februari och att
anmälan ska ske om man ej har möjlighet att delta.

__________

Justerandes signatur

8 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 4

Dnr KS 2018.338

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapportering enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2018.
Beslutsunderlag
Rapport kvartal 2 ej verkställda beslut 2018-07-11
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut kvartal 2. 2018
__________
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Begäran om borgen för upptagande av lån Skurups
Elverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups Elverks
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 000 000
kronor och därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldbrevens respektive ursprungliga belopp.
Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1120 000 000 kronor
enligt bilaga 1.
Borgensavtal kommer inte tecknas och krav på amortering ställs inte vilket
är ett avsteg från finanspolicyn 6.4.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Elverk AB har ansökt om utökning av borgensramen från 150 mkr
till 180 mkr för att i första hand användas till investeringar i form av
utbyggnad av fibernät på landsbygden och tätorterna. Kommunfullmäktige
beslöt 2018-02-26, § 58 om utökning av borgensramen från 130 mkr till 150
mkr för samma ändamål.
Den nu föreslagna utökningen begärs på grund av förskjutningar i
stödutbetalningar från Länsstyrelsen och intensifierad utbyggnadstakt vilket
medför påfrestningar på likviditeten. I övrigt följer projektet de planer och
kalkyler som redovisades inför beslutet tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29.
Skrivelse från Skurups Elverk AB daterad 2018-10-26.
Bilaga 1 - Ramar för upplåning och borgen för kommunkoncernen i dess
helhet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 11:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige följande:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups Elverks
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 000 000
kronor och därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldbrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1120 000 000
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kronor enligt bilaga 1.
3. Borgensavtal kommer inte tecknas och krav på amortering ställs inte
vilket är ett avsteg från finanspolicyn 6.4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 317: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Skurups kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Skurups Elverks
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 000 000
kronor och därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldbrevens respektive ursprungliga belopp.
2. Ramar för borgen för helägda bolag fastställs till totalt 1120 000 000
kronor enligt bilaga 1.
3. Borgensavtal kommer inte tecknas och krav på amortering ställs inte
vilket är ett avsteg från finanspolicyn 6.4.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Skurups Elverk AB.
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Begäran om ändring av bolagsordning för Skurups
Elverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för Skurups Elverk AB, §
15 Firmateckning, ges följande lydelse:
Firman tecknas av styrelsen.
Firman tecknas av två styrelseledamöter i förening samt av VD:n med en
styrelseledamot i förening.
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Elverk AB:s styrelse beslöt 2018-08-30 att utse Stefan Möller till
VD för Skurups Elverk AB.
Bolaget har tidigare inte haft någon VD och bolagsordningen är därför
utformad med hänsyn till detta.
På förekommen anledning behöver bolagsordningen nu ändras enligt: § 15
Firmateckning.
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets
firma, då i förening med bolagets verkställande tjänsteman.
Ersätts av: Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse två personer i förening.
Styrelsen beslöt vid sammaträde 2018-10-25 att begära att
kommunfullmäktige beslutar om ändring av bolagsordningens 15 paragraf.
Beslutsunderlag
Begäran om ändring av bolagsordning för Skurups Elverk AB, 2018-10-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 12:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna ändring av bolagsordningen för Skurups
Elverk AB enligt följande:
§ 15 Firmateckning.
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets
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firma, då i förening med bolagets verkställande tjänsteman.
Ersätts av: Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse två personer i förening.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 318: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändring av bolagsordningen
för Skurups Elverk AB enligt följande:
§ 15 Firmateckning.
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets
firma, då i förening med bolagets verkställande tjänsteman.
Ersätts av: Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse två personer i förening.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar med instämmande av Sven-Åke Strandberg
(KV) och Johan Bolinder (M) att bolagsordningen § 15 Firmateckning, ges
följande lydelse:
”Firman tecknas av styrelsen.
Firman tecknas av två styrelseledamöter i förening samt av VD:n med en
styrelseledamot i förening.
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingvar
Wennerstens (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
Ingvar Wennerstens yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Skurups Elverk AB.
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Låta ensamkommande som fyller 18 år under
asylprocessen bli kvar i kommunen tills de slutfört
gymnasiestudier
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss) till kommunstyrelsen för
komplettering med aktuellt antal personer och kostnadsbedömning.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att 195 miljoner kronor avsätts för
ensamkommande som fyller 18 år i höständringsbudgeten.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga
som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan
18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Fördelningen sker efter vistelse, det vill säga den kommun som ungdomarna
vistas i får ersättningen, inte den kommun som är ansvarig för placeringen.
Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter
att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget.
Den 1 juli 2017 började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners
mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet
kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för
asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. För de som har
vårdbehov och är placerade utgår en ersättning om 750 kr per dygn.
Generellt så ansvarar Migrationsverket för mottagandet av vuxna under
asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till
Migrationsverkets anläggningsboenden.
Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt
för kommuner att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den
kommun där de vistas.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) synpunkter på det tillfälliga
kommunbidraget är:
Det räcker till väldigt lite
Det är osäkert hur lång tid det tar innan slutgiltigt asylbesked, så det är
därmed svårt att avgöra för hur lång tid det avser att räcka för.
Fördelningen är efter vistelse inte efter ansvarig kommun. Det innebär att
om en ansvarig kommun placerat i en annan kommun tillfäller bidraget till
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vistelsekommunen, inte placeringsansvarig kommun. (Det kommer ej att bli
någon ändring kring detta)
Biståndenligt 4:2 Socialtjänstlagen (SoL)
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl
för det.
Det är inte ett vårdbehov att gå klart skolan, men kommunen skulle kunna
ge bistånd avseende boende med stöd av 4:2 Socialtjänstlagen (SoL).
För den som är över 18 år och asylsökande och som får bistånd enligt 4:2
Socialtjänstlagen så får kommunen inte någon schablonersättning, (dvs
750kr/dygn). Kostnaderna ska då täckas av det tillfälliga kommunbidraget.
Om den enskilde får uppehållstillstånd och studerar erhåller kommunen
schablonersättningen.
Väljer kommunen att ha kvar 18-åringar och de sedan får uppehållstillstånd
räknas deras boende som EBO-boende (Lagen om eget boende) och inte en
anvisning. Det innebär att dessa inte räknas av från anvisningarna (gällande
vuxna)
Regeringen menar inte att de som skrivs upp i åldern är de som avses när det
gäller det tillfälliga kommunbidraget
I detta underlag finns inga aspekter på barnens situation eller livsvillkor. Till
stora delar är det Riksdag och Regering som styr, genom fördelning av
ersättningar, kommunernas förutsättningar att arbeta med ensamkommande
barn.
Skurups kommun
I dag flyttar de ungdomar som inte har något vårdbehov till
Migrationsverket när de fyller 18 år.
Förslagsvis stannar de istället kvar i kommunen och fullföljer sin planering
gällande skolan. Den planeringen ser olika ut för varje individ.
Förslaget omfattar inte ungdomar placerade från Skurups kommuns sida i
andra kommuner då de får medel för detsamma. Till detta kommer att andra
kommuner troligen har ungdomar placerade i Skurups kommun och samma
princip bör i så fall även gälla för dem. Det vill säga att de får stanna i
Skurups kommun tills skolplaneringen är fullföljd.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 5:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att förvaltningens förslag avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 310: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att förvaltningens förslag avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad (M) och Jörgen
Sjöslätt (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag (bifall till
kommunstyrelsens förslag).
Eva Hallmer Lindahl (L), Babak Rahimi (V), Kristina Wieslander (V),
Sven-Åke Strandberg (KV), Anncristin Svensson (S), Margaretha
Anderberg (S), Lena Axelsson (S) och Maria Ivansson (MP) yrkar att
ärendet återremitteras för komplettering med aktuellt antal personer och
kostnadsbedömning.
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD) yrkar att ärendet ska avgöras
idag.
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,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Med mer än en tredjedel av de röstande har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
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Beslutet skickas till:
Rickad Pettersson, förvaltningschef.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Antagande av FN:s globala mål och Agenda 2030 i
Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslutar att avslå förvaltningens förslag gällande
att ställa sig bakom FN:s globala mål och Agenda 2030.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna,
Kommunens Väl, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling definierades 1987 av Brundtlandskommissionen som ”en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det slogs också fast att
utvecklingen ska vara hållbar i tre dimensioner – socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och
dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Den
ekologiska hållbarheten handlar om att upprätthålla de livsuppehållande
systemen samt bygga resiliens hos ekosystemen. Den ekonomiska
hållbarheten handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser
på lång sikt. Samhället bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa
tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.
Agenda 2030
För att möta de globala utmaningar världen står inför så antog Förenta
Nationerna (FN) 2015, 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala
målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Agenda 2030 visar tydligt att hållbar utveckling är avgörande för vår
gemensamma framtid och det kommer att krävas integrerade lösningar och
nya arbetssätt för att uppnå de 17 globala målen. Det är således en fråga om
förhållningssätt och en process för hur hållbarhet ska kunna integreras som
en del i all verksamhet. Arbetet med Agenda 2030 i Sverige sker på
nationell, regional och lokal nivå.
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17 globala mål för hållbar utveckling
Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.
Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en
bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och
sanitetsförvaltning för alla.
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och
modern energi till en överkomlig kostnad.
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för
alla.
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning,
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk
mångfald.
Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva
och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
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Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala
partnerskapet för hållbar utveckling.
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige
I den nationella handlingsplanen för 2018-2020 står det att Sverige ska vara
ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet innebär en
successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på
hemmaplan och som del av det globala systemet. I handlingsplanen beskrivs
ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat
och effekter under kommande år. Nyckeln till ett framgångsrikt
genomförande av agendan är att det i samhället finns en bred delaktighet i
omställningen. Handlingsplanen avser att underlätta för olika
samhällsaktörers bidrag till en fortsatt omställning samt ge fortsatt kraft till
den politik som regeringen driver för hållbarhet. Vidare fokuserar planen på
det nationella genomförandet av Agenda 2030, men omfattar även Sveriges
bidrag till det globala genomförandet av agendan.
Nästan hälften av kommunerna och landstingen uppgav 2017 att de
använder sig av Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar
utveckling (frågan besvarades av 71 procent av kommunerna och 95 procent
av landstingen). Medan några kommuner och landsting har inkluderat
agendan i planer, policy- och styrdokument är andra i en uppstartsfas. I 24
kommuner och 7 landsting hade beslut om att arbeta med Agenda 2030
fattats av styrelsen eller fullmäktige. Några av dessa kommuner är
Helsingborg, Lund, Malmö, Tomelilla, Lomma, Ängelholm, Trelleborg,
Örkelljunga och Höör.
Hållbara Skurup
Skurups kommuns framtid beror på den globala utvecklingen, men
kommunen kan även påverka den gemensamma samhällsutmaningen utifrån
ett hållbarhetsperspektiv. Ett aktivt hållbarhetsarbete i hela kommunen är en
förutsättning för att kunna säkerställa en hållbar utveckling för människor
som bor, arbetar, bedriver företag i och besöker kommunen. För att möta
utmaningen krävs en strategisk samverkan inom kommunen, mellan
förvaltningar och bolag, liksom med olika aktörer i vår omvärld. Skurups
kommun behöver var förberedda på att möta ökande krav och förväntningar
från staten och andra intressenter i omvärlden.
Glokala Sverige
Glokala Sverige är ett treårigt kommunikationsprojekt med syfte att stärka
kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och
regioner. Projektet drivs i samverkan mellan Svenska FN-förbundet och
SKL med stöd från Sida. Att delta i projektet innebär inga kostnader utöver
viss arbetstid.
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FN:s erbjudande är att genomföra utbildningsinsatser på plats i kommunen
under 1-2 sammanhängande dagar för olika målgrupper i kommunen. FNförbundet planerar insatserna tillsammans med kommunen och anpassar
dem utifrån kommunala förutsättningar och önskemål genom att låta
kommunen själv välja mellan olika utbildningsmoduler. Som stöd i arbetet
får kommunen en kontaktperson på FN-förbundets kansli som ger stöd i
arbetet. Lämpliga medarbetare från kommunen bjuds in till en utbildning i
intern och extern kommunikation om Agenda 2030. Kommunen får tillgång
till kommunikationsmaterial om Agenda 2030 som kan användas för att
sprida kännedom om de globala målen och om kommunens
projektmedverkan. Även en årlig konferens erbjuds för att sprida goda
exempel mellan kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 10:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 316: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag bifalles.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD) yrkar avslag på förvaltningens
förslag (bifall till kommunstyrelsens huvudförslag).
Jörgen Sjöslätt (C), Maria Ivansson (MP), Sven-Åke Strandberg (KV),
Babak Rahimi (V), Anncristin Svensson (S), Jeanette Bohman (L), Kristina
Wieslander (V) och Lena Axelsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Justerandes signatur

21 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 8

Dnr KS 2018.1173

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

(bifall till kommunstyrelsens alternativförslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller förvaltningens förslag (kommunstyrelsens
alternativförslag).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag (kommunstyrelsens
alternativförslag)
Nej-röst för avslag på förvaltningens förslag (kommunstyrelsens
huvudförslag.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
19 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
förvaltningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare
Lena Johansson, enhetschef miljöstrategiska enheten
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Omdiplomering av Skurups kommun enligt Fairtrade
Citys kriterier
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår förvaltningens förslag gällande omdiplomering
av Skurups kommun enligt Fairtrade Citys kriterier.
Reservation
Ledamöterna från Kommunens Väl, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun är sedan den 18 december 2014 en Fairtrade City
diplomerad kommun efter beslut i Kommunstyrelsen 2014-0910. Kommunstyrelsen verkställde därmed beslut av kommunfullmäktige §
251/2012.
Att vara diplomerad innebär att kommunen tillsammans med lokala aktörer
arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i
länder med utbredd fattigdom. Diplomeringen kan även kopplas till FN:s
globala mål däribland målen ”Ingen fattigdom”, ”Ingen hunger”; ”Hälsa och
välbefinnande”, ”God utbildning för alla”, ”bekämpa klimatförändringen”.
För att kommunen ska få behålla diplomeringen krävs nu en
omdiplomeringen med en ny målsättning och handlingsplan för 2019 - 2021
samt vilka informationsaktiviteter som ska genomföras 2019. Ansökan ska
vara inskickad till Fairtrade Sverige senast den 28 februari 2019. En mindre
ansökan kommer även skickas till Fairtrade City i februari 2020 med vilka
aktiviteter som kommer genomföras det året.
Målsättning för den offentliga konsumtionen
Målsättningen berör etiskt producerade produkter som följer principerna för
rättvis handel samt den internationella arbetsorganisationens
kärnkonventioner. Förslaget innebär att en ny kategori införs utöver
livsmedel, nämligen att fem procent rättvist producerade fotbollar ska köpas
in till skolornas idrottsundervisning.
Förslag till ny målsättning för 2019 – 2021
Chokladsticks 60 %Sockersticks 60 %Fotbollar 5 %Stadshuset eller
motsvarande funktion ska öka konsumtionen av etiskt producerade
produkter. Arbetsplatser, både offentliga och privata, som konsumerar minst
kaffe, te och socker som är etiskt producerat ska öka från föregående år.
Minst två informationsmöten för föreningar och företag om rättvis handel
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och etisk konsumtion per år.
Styrgrupp
För att bli omdiplomerade krävs även fortsättningsvis att det finns en
styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället så som näringsliv,
handeln, frivilligorganisationer, politiker och tjänsteman från kommunen
samt Fairtrades medlemsorganisationer.
Nuvarande styrgrupp: Magnus Alm (S), Hanna Claesson (Tores Allköp),
Malin Grandin (Hallenborgskolan), Magdalena Hellström (enheten för
information och kommunikation), Björn Hortevall (M), Lena Johansson
(miljöstrategiska enheten), Therese Lindberg (kontaktperson Kommunal),
Mona Nielsen (Skurups församling), Birgitta Perlman (Coop Extra), Göran
Pettersson (mp), Kerstin Svanqvist (kontaktperson Vision), Anna-Lena
Svensson (Måltidsservice), Sara Östberg (miljöstrategiska enheten).
Informationsaktiviterer 2019
Varje år ska styrgruppen för Fairtrade City Skurup genomföra minst fyra
informationsaktiviteter för att uppmärksamma rättvist producerade
produkter samt öka kunskapen om varför en märkning som Fairtrade
behövs. Minst en av aktiviteterna ska vara externt.
- Smart Little Village
- Två stycken informationstillfällen för kommunal personal.
- Måltidens dag i oktober
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-24.
Bilaga 1, daterad 2018-09-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 15:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, §336: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige enligt följande:
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Huvudförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Alternativförslag
Förvaltningens förslag bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 270: Ärendet
återremitteras till förvaltningen för ytterligare belysning av ekonomiska
konsekvenser, kostnad för arbetstid samt att ärendet ska vara ett
beslutsärende för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Solbritt Lundgren (C), Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad
(M) och Sten Hamberg (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag (bifall
kommunstyrelsens huvudförslag).
Maria Ivansson (MP), Babak Rahimi (V), Anncristin Svensson (S), Lena
Axelsson (S) och Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till förvaltningens
förslag (bifall kommunstyrelsens alternativförslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå förvaltningens förslag (bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag).
__________
Beslutet skickas till:
Miljöstrategiska enheten.

Justerandes signatur

25 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 10

Dnr KS 2018.679

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Reglemente för myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg antas.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Skurups kommun gav hösten 2017 EY i
uppdrag att bl a granska kommunstyrelsens och myndighetsnämnden för
individ och familjeomsorgs styrning.
I granskningen noterar revisorerna att det inte finns ett uppdaterat
reglemente för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg att ta initiativ till revidering av reglementet för
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgen.
Individ- och omsorgsförvaltningen har tagit fram nytt reglemente för
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg. Reglementet har
behandlats av myndighetsnämnden 11 september 2018.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 12 december 2018
konstaterades att det i förslaget under rubriken Nämndens uppgifter och
verksamhet § 2 saknas Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet
har reglementet reviderats med detta tillägg.
Beslutsunderlag
Reglemente för Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg 201812-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 21:
kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgs förslag.
Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgens förslag
Reglemente för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 326: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar uppdra åt förvaltningen att revidera reglementet i
enlighet med det tillägget avseende Lag om mottagande av vissa nyanlända
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invandrare för bosättning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse
ärendet vara allsidigt belyst och att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta reglemente för myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg.
Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg, 2018-09-11, § 187:
Att föreslå kommunstyrelsen anta reviderat reglemente daterat 2018-06-12
för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till förslaget till reglemente.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorgs förslag till reglemente och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Revisorerna.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef
Ulrika Persson, IFO-chef
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att utreda
och implementera ”Staffanstorpsmodellen” vad gäller
bostadsbristen för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats,
innebärande:
Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa
Staffanstorpslösningen på bostadsbristen för nyanlända i Skurup.
Motionens andra att-sats avslås.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna,
Miljöpartiet och Kommunens Väl reserverar sig mot beslutet att bifalla den
första att-satsen.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet att bifalla den första attsatsen.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar mot beslutet att avslå den
andra att-satsen.
Sammanfattning av ärendet
Av inkommen motion från Lars Nyström (SD) föreslås följande:
Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa
Staffanstorpslösningen på bostadsbristen för nyanlända i Skurup.
Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utredningsförslag
implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Skurups kommun.
Skurups kommun har att följa bosättningslagen som trädde i kraft den 1
mars 2016. Kommunen ska enligt denna lag ta emot anvisade nyanlända
som har tillstånd för bosättning. Syftet med bosättningslagen är att förbättra
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.
Utifrån en start på en god integration i samhället bör målet vara att skapa
permanenta boendelösningar för människor så de slipper flytta runt och med
barnperspektivet i åtanke låta barn gå kvar i sin skola.
I avsiktsförklaring för Skurups kommuns integrationsarbete fastställd av
kommunstyrelsen 2017-02-08 står att Skurups kommuns ambitioner i syfte
att möta förändringar i samhället på bästa sätt är bl.a. att
Kommunen ska erbjuda värdiga boendeformer med olika typer av anpassat
stöd.
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Nyinflyttad ska få nödvändig hjälp för att så fort som möjligt få ett
fungerande socialt liv och en trygg plats i samhället.
Tidigare IFO-chef i Skurups kommun Anna Larsson, var i mars 2018 i
kontakt med enhetschef i Staffanstorps kommun med ansvar för nyanlända
och integration som meddelade att det inte finns någon uttalad
Staffanstorpsmodell, husvagnarna är en lösning på de förutsättningar som
finns och är ett anvisat boende för ensamstående män. Staffanstorps
kommun har även i flera fall beviljat bistånd till tillfälliga akutboenden på
vandrarhem och i campingstugor i andra kommuner i avvaktan på att en
bostad ska kunna anvisas i Staffanstorp.
Sedan bosättningslagen trädde kraft har Skurups kommun tillhandahållit ett
30-tal lägenheter med andrahandskontrakt till nyanlända där hyresvärdarna
utgörs av både privata hyresvärdar, privatpersoner och det kommunala
bostadsföretaget.
Skurups kommun har inte köpt lägenheter till nyanlända och uthyrningen
har inte skett till överpris. Hyreskostnaden per bostad ligger på ett
medelvärde på ca 6.500 kr/månad och hushållen består i genomsnitt av tre
personer.
Ett eget boende på längre sikt är en förutsättning för en god integration och
därför är det av största vikt att den enskilde erhåller en bostad med
förstahandskontrakt i alla fall efter sex månader.
Om hyreskontrakten för de nyanlända sägs upp och de hänvisas till den
öppna hyresmarknaden är sannolikheten stor att hemlösheten ökar betydligt
och Socialtjänsten/IFO har då en skyldighet enligt lag att erbjuda
akutboenden t.ex. hotell och vandrarhem som blir både kostsamma och
stigmatiserande för en enskilde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-19.
Motion daterad 2017-10-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 3:
Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige enligt fölande:
Huvudförslag
Motionen avslås.
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Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 308:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige enligt fölande:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 367: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Sjöslätt (C), Jeanette Bohman (L), Sven-Åke Strandberg (KV),
Kristina Wieslander (V), Lena Axelsson (S), Maria Ivansson (MP), Jessica
Möller (S) och Babak Rahimi (V) yrkar avslag på motionen.
Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall
till motionens första att-sats och avslag på den andra att-satsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida motionens första att-sats
ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige bifaller den första
att-satsen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till den första att-satsen
Nej-röst för avslag på den första att-satsen
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
22 ja-röster och 19 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla den första att-satsen.
Härefter ställer ordföranden proposition på huruvida den andra att-satsen ska
bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå den
andra att-satsen.
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Lars Nyström (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) kring återkrav
för utbetalt ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Niklas Sjöberg (-) att förvaltningen inför återkrav för
utbetalt ekonomiskt bistånd från kommunen i det så kallade glappet från
första dagen man beviljats etableringsersättning.
Kommunens ansvar och uppgift vad gäller medborgarna (inklusive anvisade
nyanlända till kommunen och personer med uppehållstillstånd folkbokförda
i kommunen) innefattar bland annat att utreda behov efter ansökan och
bevilja försörjningsstöd när detta berättigas. Huvudprincipen är att
ekonomiskt bistånd inte är ett lån utan ett bistånd som inte ska återbetalas.
Det finns dock undantag från denna huvudprincip där kommunen har rätt att
återkräva pengar i vissa situationer. Överenskommelse om återbetalning kan
bli aktuell när en biståndsbedömning slagit fast att personen inte är
berättigad till bistånd men speciella omständigheter föreligger. En
förutsättning för att bevilja bistånd mot återkrav är att man vet att inkomsten
kommer och att biståndsmottagaren bedöms kunna betala tillbaka pengarna
utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Speciella omständigheter finns
uppräknade i Socialförsäkringsbalken (SFB).
Förskott på förmån.
Den enskilde är indragen i en arbetskonflikt.
Den enskilde har akuta behov men förfogar inte över sina inkomster eller
tillgångar.
I Skurups kommun fattar Individ- och familjeomsorgen kontinuerligt beslut
om bistånd mot återkrav efter en prövning om ovan förutsättningar
föreligger.
Kommunen erhåller en schablon (statlig ersättning) för att täcka kostnader
för etableringsinsatser för nyanlända. Ytterligare ekonomisk schablon utgår
för att täcka ”initiala kostnader för ekonomiskt bistånd”. ”Glappet” avser
den period från det att dagersättning från Migrationsverket så kallad LMA
(Lag 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl) har upphört till dess att
personen får sin etableringsplan och etableringsersättning genom
Arbetsförmedlingen. Den enskilde hamnar i ett glapp på grund av att två
olika system inte möts. LMA betalas ut i förskott och
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etableringsersättningen i efterskott. Därmed uppstår ett glapp på den
ersättning som socialtjänsten kompenserar. Det innebär dock ingen ”dubbel”
kompensation till den enskilde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-19.
Motion daterad 2018-06-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 4:
Kommunstyrelsen beslutar anse ärendet vara allsidigt belyst och föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 309: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 318: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Individ och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen
Nilsson (C) och Solbritt Lundgren (C) om
fadderboendeavtal med frivilligorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att utredningen redan är gjord.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motionen från Centerpartiet föreslås att Skurups kommun utreder
möjligheterna att sluta fadderboendeavtal med Röda korset, Svenska kyrkan
eller annan frivilligorganisation.
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige
för att söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått
vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit
rota sig i den kommun där de bott under väntetiden
Regelsystemet (asylprocesen) kring ensamkommande barn utan PUT, anger
bara kommunernas ansvar till och med att barnet/ungdomen fyller 18 år.
Därefter är det upp till varje kommun att ta ställning kring den fortsatta
hanteringen för dessa barn/ungdomar.
Skurups kommun har i dag två stycken som uppbär ekonomiskt bistånd med
anledning av Gymnaiselagen. Eventuellt finns ytterligare 2-3 st ungdomar i
kommunen, men dessa har inte ansökt om ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-16.
Motion daterad 2018-03-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-01 § 6:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till att utredningen redan är gjord.
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Alternativförslag
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 311: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till att utredningen redan är gjord.
Alternativförslag
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2018-04-23, § 198: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 154: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag att anse
motionen besvarad och Lars Nyströms (SD) yrkande att avslå motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C).
Ann-Helen Nilsson (C).
Solbritt Lundgren (C).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
jämställt försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande:
att försörjningsstödet snarast delas lika och betalas ut till båda parter i ett
gemensamt hushåll.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen från Centerpartiet föreslås att försörjningsstödet snarast delas
lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.
Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och ska
tillgodose en skälig levnadsnivå och stärka förmågan att leva ett
självständigt liv.
Arbetet med ekonomiskt bistånd ska präglas av socialtjänstens övergripande
mål som de formuleras i Socialtjänstlagen 1 kap. 1-2§§. Det framgår bland
annat att socialtjänsten skall bygga på demokratins och solidariteten grund,
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.
Det har upprättats riktlinjer i Skurups kommun som är beslutade i
kommunstyreslen för att ge stöd och vägledning för arbetet med ekonomiskt
bistånd men också för att upprätthålla likabehandling för Skurups kommuns
försörjningsstödstagare.
Socialstyrelsen har våren 2018 av regeringskansliet fått i uppdrag att
kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingår också att kartlägga och analysera
vilka behov av stöd kommuner har i form av exempelvis arbetsmetoder,
behovsbedömning, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan samt
insatser som motverkar ekonomiskt våld.
Vid hanteringen av ekonomiskt bistånd finns det idag i Skurups kommun
upparbetad rutin kring att samla in information och rutin frågor ställs för att
utreda vilken av parterna i ett tvåpersonshushåll som bäst är lämpad att få
utbetalt biståndet. Bedömning görs utifrån samlad information men också
om personernas situation ur ett jämställdhetsperspektiv.
I Skurups kommun är det mannen i hushållet som är registerledare i ett
ärende. Detta är en intern administration som inte innebär att registerledare
är betalningsmottagare i ärendet. Redan idag beslutar socialtjänsten i samråd
med hushållen vem som ska vara betalningsmottagare av försörjningsstödet.
Oftast har hushållen någon form av inkomst, t ex barnbidrag, bostadsbidrag,
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deltidslön etc. Valfriheten för de enskilda hushållen är av störta vikt då
uppdelning av försörjningsstödet försvårar för familjen att planera.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-26.
Motion daterad 2018-06-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 7:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, §312: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 315: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C), Jimmy Nilsson (SD), Åsa Ekblad (M), Sven-Åke
Strandberg (KV), Kristina Wieslander (V), Lena Axelsson (S), Eva Hallmer
Lindahl (L), Maria Ivansson (MP), Kent Olsson (SkuP) och Babak Rahimi
(V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C).
Ann-Helen Nilsson (C).
Sol-Britt Lundgren (C) .
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om information
om återvandring samt att inrätta en
återvandringshandläggare
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Lars Nyström (SD) föreslås följande:
Att Skurups kommun intensifierar informationen om möjligheterna till
återvandring.
Att Skurups kommun utreder möjligheten att inrätta funktionen
återvandringshandläggare.
Migrationsverket har via ett regeringsuppdrag redan uppdrag att arbeta med
frivillig åter vandring. Enligt ett regeringsuppdrag ska Migrationsverket
arbeta med frivillig återvandring. Migrationsverkets mål är att stödja
enskilda personer så att de själva ska kunna avgöra om och när de vill
återvandra.
Om person fått avslag på sin ansökan om asyl ansvarar denne själv för att
planera sin resa, ordna pass och annat som behövs för att denne ska kunna
återvända till sitt hemland eller till ett annat land där denne har rätt att bo.
Migrationsverket kan ge stöd och hjälpa till med kontakter i hemlandet eller
med att boka resan. Beroende på vilket land den enskilde kommer ifrån kan
det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd för att göra den första tiden i
hemlandet lättare. Migrationsverket har möjlighet att vara behjälpliga med
återetableringsstöd.
På avslagsbeslut avseende asyl framgår det hur lång tid den enskilde har på
sig att lämna Sverige. Efter den tiden har den enskilde inte längre rätt till
boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Kommunen beviljar inte
heller ekonomsikt bistånd.
Migrationsverket kan också fatta beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt
innebär att den enskilde måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen
under vissa tider. Om den enskilde erhållit beslut om förvar får denne bo på
ett låst boende i väntan på avresa. Om Migrationsverket bedömer att det
kommer att behövas tvång för att beslutet ska kunna genomföras lämnas
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ansvaret över till polisen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-26.
Motion daterad 2018-08-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 8:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 313: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 276: Motionen remitteras
till individ- och omsorgsförvaltningen för yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 368: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen och Lars Nyströms
(SD) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens huvudförslag att anse motionen besvarad.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad

Justerandes signatur

39 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 15

Dnr KS 2018.857

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
21 ja-röster och 11 nej-röster medan 9 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att anse motionen besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Lars Dekan (SD).
Arne Nilsson (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) kring
kommunstyrelseordförandens tjänstgöringstid
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förtroendeuppdrag prövas av
väljarna och av partierna.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion följande:
” Att Kommunstyrelsens ordförande omedelbart börjar schemalägga sin
tjänstgöringstid på det sätt som gjordes till och med 2015- Detta så att
allmänheten och företagare vet när han är i tjänst och att de får valuta för de
drygt 100 000 kr exklusive sociala avgifter skattekollektivet betalar per
månad.”
Årsarvoden m m gällande kommunstyrelsens ordförande och andre vice
ordförande regleras i arvodesreglementet, § 7. För dessa båda uppdrag sägs
bland annat:
” Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande avseende 100 procent
uppdrag utgår med ett belopp lika riksdagsledamots årslön avseende
heltidsuppdrag.
Årsarvode till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande med eventuella
följduppdrag i utskott eller i Brottsförebyggande rådet utgår med 65 procent
uppdrag med ett belopp lika 65 procent av riksdagsledamots årslön avseende
heltidsuppdrag.”
” Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande har rätt till
ledighet, utan reducering av årsarvodet, för det antal dagar per år som
motsvarar kommunalt anställdas semesterledighet enligt kollektivavtal.
Ledighet skall förläggas så att uppdraget behörigen kan fullgöras.
Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, som på grund av
sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag erhåller inget årsarvode efter 14
dagars frånvaro utan erhåller då sjukpenning. Om uppdraget inte fullgörs av
andra skäl än sjukdom skall årsarvodet reduceras i motsvarande mån.
Arvoderad tid skall ägnas åt Skurups kommun.”
Något krav på schemaläggning av arbetstiden för dessa tjänster finns inte i
arvodesreglementet.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige så är det
kommunfullmäktiges presidium som bereder ärende gällande förändringar i
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arvodesreglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08.
Motion daterad 2016-12-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 13:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
förtroendeuppdrag prövas av väljarna och av partierna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 319: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet allsidigt belyst och
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
förtroendeuppdrag prövas av väljarna och av partierna.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 34: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium.
Niklas Sjöberg (-).
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) m fl om
införande av regelverk för arvodesförändringar inom
Skurups Kommunkoncernen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) föreslår i motion att ett regelverk för arvodesförändringar
inom Skurups Kommunkoncernen tas fram.
Revidering av det nuvarande arvodesreglementet genomfördes senast 201706-21, KF § 239.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 2, är det
kommunfullmäktiges presidieberedning som bereder förslag gällande
arvodesreglementet till kommunfullmäktige.
Ett eventuellt regelverk för arvodesförändringar bör tas i samband med
revidering av arvodesreglementet och inarbetas i detsamma.
Det står kommunfullmäktige fritt att när som helst under mandatperioden
fatta beslut om förändringar i arvodesreglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-09.
Motion daterad 2017-07-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 14:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 320: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet allsidigt belyst och
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 291: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Kent Olsson (-)
Sven Rosengren (-)
Anders Kristiansen (-).
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på motion från vänsterpartiet om kommunens
undertecknande av CEMR-deklarationen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kommunens Väl
reserverar sig mot beslutat.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår vänsterpartiet att Skurups kommun undertecknar
CEMR-deklarationen.
Information om CEMR
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är medlem i CEMR (Council of
European Municipalities and Regions). CEMR är de europeiska kommunoch regionförbundens samarbetsorganisation.
Styrelserna för Sveriges Kommunförbund och Landstingsförbundet
beslutade 2006 att ställa sig bakom CEMR:s jämställdhetsdeklaration.
Styrelserna beslutade dessutom rekommendera medlemmarna att
underteckna deklarationen och att arbeta för att genomföra den i respektive
kommun, landsting och region.
Deklarationen är inte ett juridiskt bindande dokument. Den som
undertecknar deklarationen förbinder sig dock att politiskt verka för dess
genomförande. Undertecknaren ansluter sig till deklarationens sex principer
om jämställdhet och förbinder sig därmed att arbeta för ett förverkligande av
dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går
från ord till handling. Undertecknandet innebär att deklarationen skrivs på i
sin helhet. Det finns inga ”kärnartiklar” som måste genomföras först, heller
inga artiklar som kan uteslutas när man undertecknar.
Senast inom två år ska undertecknaren utarbeta och anta en handlingsplan.
Handlingsplanen ska omfatta alla delar av deklarationen. Men i planen kan
av praktiska skäl anges tidsmässiga prioriteringar, exempelvis kan arbete
påbörjas med några av alla de verksamheter som finns representerade i en
kommun, landsting eller region.
Strategi
För att arbeta utifrån den Europeiska jämställdhetsdeklarationen behövs ett
förhållningssätt som kallas ”Jämställdhetsintegrering”. Det är en strategi för
att nå uppsatta jämställdhetsmål och innebär att ett jämställdhetsperspektiv
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integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande,
planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att
förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. Varje
fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och
konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män
ska analyseras.
Inför ett eventuellt undertecknande av deklarationen, måste en struktur
skapas i Skurups kommun för att arbeta med åtagandet.
Miljöstrategiska enhetens synpunkter
En stor del av de skånska kommunerna har antagit CEMR-deklarationen och
deklarationen har legat till grund för ett mer systematiskt utvecklingsarbete
för ökad jämställdhet i såväl kommunal förvaltning, det politiska arbetet och
i samhällsservicen riktad till invånarna. I Skåne har kommuner som
exempelvis Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm, Simrishamn,
Kristianstad, Eslöv, Svalöv antagit CEMR-deklarationen.
Flera åtaganden i CEMR ingår som en naturlig del i det arbete kommunen
måste bedriva kring systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder i
enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567). I diskrimineringslagen
framgår det att en av diskrimineringsgrunderna är kön. Deklarationen
uppmärksammar även övriga diskrimineringsgrunder. Enligt CEMRdeklarationen ska kommunen framta en handlingsplan för jämställdhet.
Handlingsplanens åtaganden bör arbetas in i kommunens ordinarie
målstyrning för att få genomslag på lång sikt.
För att få draghjälp i arbetet med CEMR-deklarationen kan kommunen gå
med i SKL:s projekt ”Modellkommuner”. Genom ömsesidigt lärande
”benchmarking” syftar projektet till att stärka kommuners
jämställdhetsarbete och dessutom erbjuds stöd i jämställdhetsarbetet från
mentorskommuner som tidigare genomgått projektet. Projektet utgår ifrån
att påverka ledning och styrning för att systematisera jämställdhetsarbetet.
Projektet medför att arbetet sker kontinuerligt i form av mindre uppgifter
som inte belastar den kommunala organisationen.
CEMR-deklarationens principer och åtaganden går i linje med flera
befintliga utvecklingsarbeten i kommunen, vilket är resurseffektivt och är ett
bra verktyg för det fortsatta arbetet. Skurups kommun hade kunnat ställa sig
bakom deklarationen och arbeta med den kontinuerlig men göra större
satsningar i perioder.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2014-04-28
Kompletterande tjänsteskrivelse daterad 2015-08-11.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 17:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige följande:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 321: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet allsidigt belyst och
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Personalutskottet 2017-01-20, § 8: Skicka tillbaka motionen till
kommunstyrelsen för förtydligande då den spänner över mer än
personalpolitik.
Kommunstyrelsen 2015-11-04, § 431: Ärendet remitteras till
personalutskottet för närmare kartläggning av pågående jämställdhetsarbete.
Kommunfullmäktige 2015-09-28, § 306: Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för närmare kartläggning av pågående
jämställdhetsarbete.
Kommunstyrelsen 2015-09-02 § 328:
Huvudförslag
1. Bifall till motionen.
2. CEMR-deklarationen ska införas när ekonomin tillåter.
Alternativförslag
Motionen avslås.
Personalutskottet 2014-12-19, § 107: Tidigare yttrande gällande CEMRdeklarationen ska kompletteras med kostnadsberäkning. Därefter behandling
i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2014-10-08, § 278: Återremittera ärendet till
personalutskottet för komplettering av ett kostnadsförslag.
Personalutskottet 2014-08-22, § 71: kommunstyrelsen att avslå förslaget
utifrån att CEMR-deklarationen är omfattande och kommer att kräva
resurser som inte finns tillgängliga i dagsläget. Vidare framför
personalutskottet att förslaget är bra men hänvisar till ovanstående.
Kommunfullmäktige 2014-05-26, § 196: Motionen remitteras till
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kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Ingvar Wennersten (SD), Jörgen Lidfeldt (SD), Åsa
Ekblad (M), Lars Nyström (SD), Sten Hamberg (M) och Nicklas Olsson (M)
yrkar avslag på motionen.
Babak Rahimi (V), Kristina Wieslander (V), Anncristin Svensson (S) och
Jessica Möller (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och alternativförslag (motionen bifalles) och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Vänsterpartiet.
Dao Davidsson, enhetschef personalenheten.
Lena Johansson, enhetschef miljöstrategiska enheten.
Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare.
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Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla
Lidfeldt (SD) om att utrusta kommunens skolskjutsar
med artificiell förarassistans
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande:
Att Skurups kommun ställer krav på säkerhetstekniken på skolbussarna och
utrustar skolbussarna med system för artificiell förarassistans vid nästa
upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD) om att utrusta kommunens
skolskjutsar med artificiell förarassistans.
Motionärerna föreslår att:
Skurups kommun ställer krav på säkerhetstekniken på skolbussarna och
utrustar skolbussarna med system för artificiell förarassistans vid nästa
upphandling.
I princip går det att eftermontera alla förarassistenssystem i
originalutförande men det blir orimligt dyrt enligt Bergkvara Buss tekniske
chef Carl Johan Rydh. Det bästa alternativet enligt honom är
fabriksmonterade system som är mer avancerad då den även är aktiv och gör
fysiska korrigeringar jämfört med systemet Mobileye som föreslagits.
Kommunens skolskjutsavtal löper ut 2019-06-30. Inför detta behöver en ny
upphandling genomföras och då kommer förslaget om att utrusta
skolbussarna med system för artificiell förarassistans att beaktas.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-09-04.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 18:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och har inte ha något att
invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen förslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 323: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
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samt att inte ha något att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-10-15, § 26: Motionen anses
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-05-14, § 14: Förvaltningen får i
uppdrag att göra en fördjupad utredning vad gäller tekniska möjligheter.
Kommunfullmäktige 2018-03-26, § 120: Motionen återremitteras för
förtydligande/komplettering gällande nya uppgifter om tekniska möjligheter
samt barnperspektivet. Motionärerna ska bjudas in till sammanträde med
beredningen.
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 56: att anse ärendet vara allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, § 2: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
och att inte ha något att erinra mot skol- och utbildningsberedningens
förslag, vilket innebär att anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-11-20, § 60: att föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningens beslutade 2017-10-23, § 55: att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25, § 320: att motionen
remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Johan Bolinder (M) och Sven-Åke Strandberg (KV)
yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag att anse motionen besvarad och Jörgen Lidfledts (SD) m fl yrkande
att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen.
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Beslutet skickas till:
Pernilla Lidfeldt (SD).
Jörgen Lidfeldt (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att utrusta
lektionssal med så kallat ”vårljus”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande:
Att en lektionssal i Skurups kommuns skolor utrustas med ”vårljus” som på
Lindeborgsskolan i Malmö.
Att det senare görs en uppföljning om detta ökar elevers resultat.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD), har i motion föreslagit att en lektionssal i Skurups
kommuns skolor utrustas med ”vårljus” som på Lindeborgsskolan i Malmö
och att det senare görs en uppföljning om detta ökar elevers resultat.
Skol- och utbildningsförvaltningen har i samråd med Skurups kommunala
AB beställt armaturer med ”vårljus”, så kallad smart Lightning till
Prästamosseskolan för att monteras i ett klassrum i varje hemvist.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2016-11-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 19:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst samt har inte något att
invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 324: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
samt att inte ha något att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslag
Motionen bifalles.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-10-15, § 27: Motionen bifalles.
Skol- och utbildningsberedningens 2017-03-20, § 41: Avvakta och
invänta besked från MVB, byggbolaget, där dialog förts kring ”vårljus” i
samband med byggnation av Nya skolan.
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Kommunfullmäktige 2016-12-12, § 440: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (SD) och Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningens förslag att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Anders Kristiansen (-), Sven
Rosengren (-), Niklas Sjöberg (-) och Kent Olsson (-)
om kommunalt stöd till verksamheter i Svaneholms
slott
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till den nyligen antagna ”Skurups
kommuns strategi för utveckling av Svaneholm”.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår:
- att kommunen ger till Vemmenhögs härads fornminnes- och
hembygdsförening ett årligt, med index justerat, ekonomiskt stöd med
utgångssumman 250 000 kronor, intill annat beslutas. För detta stöd ska
föreningen hålla minst en separat utställning per år, arrangera
Valborgsfirande, Nationaldagsfirande, Midsommarfirande och Julmarknad
samt ha museet öppet under sommarhalvåret. Speciella visningar med
lämpligt pedagogiskt material för kommunens skolelever ska ske enligt
skolförvaltningens önskemål. Efter varje verksamhetsår ska föreningen
inom två månader avge en verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som
beskriver vilka olika verksamheter man bedrivit och hur upplevelsen av
dessa har varit, även uppge besöksantal fördelat på barn, vuxna och skolbesök samt särskilda andra händelser av betydelse för föreningens
kärnverksamhet.
- att kommunen ger till Svaneholms slotts andelsförening ett årligt, med
index justerat, ekonomiskt stöd med utgångssumman 350 000 kronor, intill
annat beslutas. För detta stöd ska andelsföreningen underhålla
promenadslingan runt Svaneholmssjön, iståndhålla slottsbyggnaden och
dess omgivningar med fri tillgång för allmänheten. Vidare ska föreningen
fritt upplåta utrymme för kommunal sammankomst vid fem tillfällen per år.
Efter varje verksamhetsår ska föreningen inom två månader avge en
verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som beskriver hur föreningen
genomfört förbehållen för det kommunala stödet. ·
- att dessa båda kommunala stöd regleras i avtal med full ömsesidighet
mellan parterna.
Kommunfullmäktige beslöt 2018-08-27, § 348, att återremittera motionen i
avvaktan på arbetsgruppens förslag till strategi för att utveckla
verksamheterna vid Svaneholms slott.
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Strategin har sedermera behandlats av kommunfullmäktige, 2018-11-26,
som beslutade att anta ”Skurups kommuns strategi för utveckling av
Svaneholm”.
Då tidigare förslag till beslut från kultur- och fritidsberedningen hänvisade
till att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till arbetsgruppens
arbete, bör detta nu ändras till att motionen anses besvarad med hänvisning
till den nyligen antagna ”Skurups kommuns strategi för utveckling av
Svaneholm”.
Kommunfullmäktige beslutade (2018-03-26, KS 2018.2) följande gällande
bidrag till Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening:
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening beviljas 250
000 kr i verksamhetsbidrag för år 2018 med villkoret att museet är öppet
under perioden juni-augusti 2018. Bidraget är avsett för
museiverksamheten. Efter säsongen ska föreningen skriftligen
återrapportera verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Finansiering av verksamhetsbidraget ska ske genom att sänka årets
resultat med motsvarande belopp.
3. En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta långsiktig och
ekonomiskt hållbar strategi för att utveckla verksamheterna på Svaneholms
slott. Kommunstyrelsens ordförande utses till sammankallande
i arbetsgruppen.
4. Arbetsgruppen enligt punkt 3 ska leverera förslag till strategi till
kommunstyrelsen senast 2018-10-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, komplettering, 2018-11-28.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07.
Bilaga 1, avtal.
Motion daterad 2017-12-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 23:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst samt har inte något att
invända mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att
utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.

Justerandes signatur

55 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 21

Dnr KS 2017.1215

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 328: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet vara allsidigt belyst
samt att inte ha något att invända mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att
utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 348: Motionen återremitteras i
avvaktan på arbetsgruppens förslag.
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 266: Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att
utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 168: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att
utveckla verksamheterna på Svaneholms slott.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 29: Motionen anses
besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att en
arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta fram en strategi för att utveckla
verksamheterna på Svaneholms slott.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 15: Ger förvaltningen i
uppdrag att yttra sig över motionen.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 38: Motionen remitteras till kulturoch fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) meddelar att
beslutsförslaget behöver justeras till att motionen anses besvarad med
hänvisning till den nyligen antagna ”Skurups kommuns strategi för
utveckling av Svaneholm”.
Sven Rosengren (SkuP) yrkar bifall till motionen.
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Jörgen Sjöslätt (C), Johan Bolinder (M), Sven-Åke Strandberg (KV) och
Lena Axelsson (S) yrkar bifall till det justerade motionssvaret.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att anse motionen besvarad och
Sven Rosengrens (SkuP) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige bifaller att motionen ska anses besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Kristiansen (-).
Sven Rosengren (-).
Kent Olsson (-).
Niklas Sjöberg (-).
Serviceförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om portabel toalett vid
Mossby strand
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren har en önskan om att det inför nästa sommar 2019
införskaffas en portabel toalett, typ ”Baja-Maja” eller liknande vid
Mossbystrand.
Det finns idag en toalett vid kiosken som inrymmer tre dam/herr toaletter, en
damtoalett samt en HCP-toalett där det även finns ett skötbord för barn.
Denna toalettbyggnad blev byggd för cirka fyra år sedan och utökades då
med fler toaletter för att både kioskens kunder samt badgästernas ska kunna
utföra sina behov där.
Att utöka med en portabel toalett på den västra delen av parkeringen är fullt
möjligt under säsongen mellan april-september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-19.
Medborgarförslag, daterad 2018-08-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 9:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till befintliga faciliteter.
Alternativförslag
Medborgarförslaget bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 315: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige enligt följande:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till befintliga faciliteter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 279: Medborgarförslaget
remitteras till serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 370: Medborgarförslaget remitteras till
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kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.
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Svar på medborgarförslag om restriktion av
skärmanvändande på fritids
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget uttrycks en oro kring användandet av läsplattor på
fritidshemmen. Medborgaren upplever att det regelbundet används läsplattor
där det pedagogiska innehållet inte säkras.
Som förslag lämnas: Ge tjänstemannaorganisationen direktiv att ta fram en
policy hur dessa verktyg (läsplattor) ska användas i verksamheten på ett
kvalitativt sätt, som stämmer överens med läroplanen och bra fritidssyssla
och sätt stopp för slentriananvändning av nämnda verktyg som t.ex. menlös
konsumtion och bra fritidssyssla och som tar tid från andra bättre aktiviteter
(som att spela sällskapsspel, sport, måla/rita, rollspel osv.
I dagsläget finns övergripande riktlinjer för IKT-användande som gäller för
verksamheterna, förskola, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola
och vuxenutbildning/SFI. Alla ovan nämnda verksamheter har fått i uppdrag
att under läsåret 2018/19 ta fram lokala riktlinjer, där man utgår från varje
enhets specifika behov. Riktlinjerna omfattar för grundskolans del även
fritidshemmet verksamhet.
Skola- och utbildningsförvaltningen har i och med framtagandet av lokala
dokument säkerställt att användandet av läsplattor används på rätt sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05.
Medborgarförslag, daterad 2018-05-21
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 20:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst samt har inte något att
invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslag
Medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 325:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse ärendet
vara allsidigt belyst samt att inte ha något att invända mot beredningens
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förslag.
Skol- och utbildningsberedningen föreslag
Medborgarförslaget anses besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-11-12, § 32: Skol- och
utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
anses besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-10-15, § 29: Beredningen ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse där man beskriver hur
man arbetar idag.
Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 311: Beslutar att medborgarförslaget
får ställas och remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skola- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om att göra en inventering
av befintliga tomma byggnader i kommunen som kan
göras om till bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att göra en inventering av tomma ekonomibyggnader,
industrilokaler etc i kommunen som kan byggas om till bostäder.
I en tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltaren framgår att det i dagsläget inte
finns några vakanta lokaler som skulle kunna vara föremål för ombildning
till bostäder. Tvärtom är kommunen själv i behov av verksamhetslokaler för
olika ändamål för att tex minska den externa inhyrningen hos privata
fastighetsägare.
I en tjänsteskrivelse från Skurupshem AB framgår att Skurupshem AB har
inget att erinra mot att Skurups kommun gör en inventering av Skurupshem
AB:s fastighetsbestånd för att finna möjligheter till att utveckla nya bostäder
enligt medborgarförslaget. Skurupshem AB ser positivt på att beståndet
inventeras med nya ögon och nya möjligheter kan hittas i det befintliga
beståndet.
I en tjänsteskrivelse från Skurup Kommunala AB framgår att bolaget ställer
sig positiva till att det görs en inventering av befintliga tomma byggnader i
kommunen. De fastigheter som idag finns i Skurup Kommunalas ägor är i
dagsläget till 100% uthyrda till kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-14.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-16.
Medborgarförslag, daterat 2017-05-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 22:
Kommunstyrelsen anser att ärendet är allsidigt belyst och har inte något att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 327: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ärendet är allsidigt belyst och att
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inte ha något att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-10-16, § 71: Medborgarförslaget
avslås.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-22, § 34:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
fastighetsförvaltaren.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-08-22:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
Skurupshem AB och Skurups kommunala AB med frågeställningen hur de
ställer sig till att det görs en inventering över befintliga tomma byggnader i
kommunen som kan göras om till bostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21: Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget får ställas och att remittera det till
samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29: Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Pierre Esbjörnsson, VD Skurupshem AB.
Jane Bergman, VD Skurup Kommunala AB.
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Anmälan interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande gällande de dåliga
skolresultaten hösten 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande de dåliga skolresultaten hösten 2018
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-01-02.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

64 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 26

Dnr KS 2018.1395

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Anmälan medborgarförslag om att kommunen bör
stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att kommunen bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-12-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget kan remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Anmälan medborgarförslag om att visstidsanställa
ungdomar för städning av kommunens stränder
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att visstidsanställa ungdomar för städning av
kommunens stränder.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-01-11.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Entledigande av ledamot i Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss) till kommunstyrelsen för att
låta berörd person yttra sig, inhämta protokoll från moderbolaget som
formell ägare, inhämta protokoll från Skurupshem AB vari den beslutade
sekretessen framgår samt inhämta protokoll från revisionen angående hur
dessa ser på entledigande utan formella grunder.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse uppmanar styrelsen i Skurupshem AB att kommunfullmäktige
entledigar styrelseledamot och tillika 1:e vice ordförande Helena
Samuelsson (S), samt utför fyllnadsval.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2018-11-19.
Komplettering daterad 2018-12-12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 201-01-02 § 16:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar det till
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Åsa Ekblad (M) yrkar att entledigande ska ske.
Lena Axelsson (S) yrkar med instämmande av Kristina Wieslander (V) och
Sven-Åke Strandberg (KV) att ärendet återremitteras för att berörd person
ska kunna yttra sig, komplettering av protokoll där sekretessen framgår,
komplettering med yttrande från moderbolaget samt yttrande från revisionen
angående hur dessa ser på entledigande på ej formella grunder.
Johan Bolinder (M) och Åsa Ekblad (M) yrkar att ärendet avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
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Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således som en
så kallad minoritetsåterremiss att återremittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Skurupshem AB
Kommunstyrelsen
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Val av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och presidium
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter, ersättare och presidium till
Brottsförebyggande rådet, mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter
1. Kristina Andersson (M)
2. Liselotte Nilsson (C)
3. Stefan Taiban (SkuP)
4. Marie Werner (S)
5. Eva Hallmer Lindahl (L)
6. Ann-Charlott Madsen Söderberg (V)
7. Richard Bergendahl (MP)
8. Inger Steinbichler (KV)
9. Ingvar Wennersten (SD)
Ersättare:
1. Lis-Lott Hortevall (M)
2. Michael Andersson (C)
3. Madeleine Sjöberg (SkuP)
4. Roland Hansson (S)
5. Inger Ekelund (L)
6. Babak Rahimi (V)
7. Jonatan Olofsgård (MP)
8. Harriet Andersson (KV)
9. Roswitha Wennersten (SD)
Ordförande:
Kristina Andersson (M)
1 vice ordförande:
Liselotte Nilsson (C)
2 vice ordförande:
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Ingvar Wennersten (SD)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av brottsförebyggande råd (BRÅ) för
mandatperioden 2019-2022.
Tidigare behandling
Valberedningen, 2019-01-28, § 2.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar följande förslag
från valberedningen:
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter, ersättare och presidium till
Brottsförebyggande rådet, mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter
1. Kristina Andersson (M)
2. Liselotte Nilsson (C)
3. Stefan Taiban (SkuP)
4. Marie Werner (S)
5. Eva Hallmer Lindahl (L)
6. Ann-Charlott Madsen Söderberg (V)
7. Vakant (MP)
8. Vakant (KV)
9. Ingvar Wennersten (SD)
Ersättare:
1. Lis-Lott Hortevall (M)
2. Michael Andersson (C)
3. Madeleine Sjöberg (SkuP)
4. Roland Hansson (S)
5. Inger Ekelund (L)
6. Babak Rahimi (V)
7. Vakant (MP)
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8. Vakant (KV)
9. Roswitha Wennersten (SD)
Ordförande:
Kristina Andersson (M)
1 vice ordförande:
Liselotte Nilsson (C)
2 vice ordförande:
Ingvar Wennersten (SD)
Vid sammanträdet föreslås följande till de vakanta platserna:
Ordinarie:
Richard Bergendahl (MP)
Inger Steinbichler (KV)
Ersättare:
Jonatan Olofsgård (MP)
Harriet Andersson (KV)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreslagna ledamöter, ersättare och
presidium och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Avsägelse Steffen Brummer Pind (M) som ersättare i
kommunfullmäktige och styrelseledamot i Nils
Larssonska stiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Steffen Brummer Pind (M) beviljas entledigande från uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och styrelseledamot i Nils Larssonska
stiftelsen.
Vad gäller uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige inges protokollet
till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Fyllnadsval till Nils Larssonska stiftelsen behandlas vid senare
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Steffen Brummer Pind (M) anhåller i skrivelse om entledigande från
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och styrelseledamot i Nils
Larssonska stiftelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-01-14.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på anhållande om entledigande och finner
att kommunfullmäktige bifaller entledigandet.
__________

Justerandes signatur

72 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 31

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Fyllnadsval - nämndeman Ystads tingsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
Conny Axtelius (S) utses till nämndeman vid Ystads tingsrätt efter Maritha
Johansson (S).
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige förrättar fyllnadsval till nämndeman vid Ystads tingsrätt efter
Maritha Johansson (S) som beviljats entledigande.
Tidigare behandling
Valberedningen, 2019-01-28, § 3.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag:
Conny Axtelius (S) utses till nämndeman vid Ystads tingsrätt efter Maritha
Johansson (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

73 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 32

Dnr KS 2019.177

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Anmälan motion från Ingvar Wennersten (SD) om
avskaffande av religiös specialkost inom Skurups
kommuns förskolor, skolor och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om avskaffande av religiös specialkost
inom Skurups kommuns förskolor, skolor och fritidshem
Beslutsunderlag
Motion, 2019-01-23.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

74 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 33

Dnr KS 2019.195

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) och Lars
Nyström (SD) till kommunstyrelsens ordförande om en
utbetalning på ca 66 000 kr till styrelseordföranden i
Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) och Lars Nyström (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om en utbetalning på ca 66 000 kr till
styrelseordföranden i Skurupshem AB
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-01-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

75 (75)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 34

Dnr KS 2019.214

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Diarienummer

KS 2018.1369

Motion från Jörgen Lidfeldt (SD) m fl om ny
språkintroduktion i studiegrupp för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen Lidfeldt (SD) m fl om ny språkintroduktion i
studiegrupp för nyanlända.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-01-28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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