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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2019-03-25, kl. 18.00–
23.15

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Karl Kårebrant, revisor
Rickard Pettersson, förvaltningschef
Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare

Paragrafer

§ 91–135

Justerade paragrafer

§ 91–135

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-04-02 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Åsa Ekblad (M)

Monica Svensson (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-02

Datum då anslaget tas ned

2019-05-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Magnus Alm (S), ej §§ 91-92
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Bengt Andersson (S)
Anncristin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Maria Ivansson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lis-Lott Hortevall (M)
Tommy Elofsson (M)
Ingemar Johansson (C)
Roland Persson (C)
Sven Rosengren (SkuP)
Madeleine Sjöberg (SkuP)
Angelo Lo Presti (S), delv tjg
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Bianka Mårtensson (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Angelo Lo Presti (S), tjg ers §§ 91-92
Anne-Lise Nielsen (S), tjg ers
Joakim Arnsberger (V), jäv § 96
Anders Bengtsson (L), tjg ers §§ 91-102
Kerstin Peterson Brodda (L), tjg ers §§
103-135
Barbara Demorit (SD), tjg ers
Margareta Anderberg (S)
Fredrik Roström (S)
Jan-Erik Persson (KV)
Ingrid Book (SD)
Stig Åhlander (SD), fr o m kl 18.10
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Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS 2019.2
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KF § 91

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige gör följande ändringar i föredragningslistan:
- Punkt 18, val av revisor i Samordningsförbundet Nils, utgår.
- Punkt 17, flyttas upp i föredragningslistan och behandlas efter punkt 13.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden meddelar att punkt 18 utgår då Svedala kommun valt revisor.
Punkt 17 flyttas upp och behandlas efter punkt 13.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 92

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Ärendeinformation från beredningarna och
kommunstyrelsen samt individ- och
omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Rickard Pettersson informerar om individ- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) informerar om följande:
- Kommunalt bostadsbidrag.
- Måltidsplan.
- Detaljplan för anslutningsväg till Prästamosseskolan har överklagats av
KPR.
- Byggnation Prästamosseskolan, enligt tidplan och budget.
Kommunutvecklingsberedningen
- Prioritering av styrdokumenten tillhörande
kommunutvecklingsberedningen
- Information om arbetsmarknadsenhetens arbete
- Information om turismverksamheten
- Information om medborgardialog
Samhällsbyggnadsberedningen
- Ett medborgarförslag om Baja-Maja vid Bräkneshus föreslås bifallas av
kommunfullmäktige.
- Förslag till detaljplan för Skurup 45:18 samt förslag till detaljplan för del
av Skurup 50:179 (Pilgården etapp 1) ska skickas ut på samråd.
- Förslag till detaljplan för Bengt 2 ska skickas ut på granskning.
- Förslag till detaljplan för Skurup 50:179 (ny serviceväg till
Prästamosseskolan) samt förslag till detaljplan för Paketen 4 föreslås bli
antagna av kommunfullmäktige.
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Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Barn- och ungdomsfullmäktige har genomförts idag.
- Deltagande i ägarsamråd för Sydvatten AB.
- Möte med Skurups Sparbank.
- Barnkonventionen som blir lag nästa år.

__________
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2019-03-25
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Information från revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisor Karl Kårebrant informerar om pågående granskning av det
systematiska kvalitetsarbetet inom skolverksamheten.
__________
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KF § 94

Dnr KS 2018.839

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Förslag om subventionering av kommunalt
bostadsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett kommunalt bostadsbidrag för
Skurups kommuns grupp- och servicebostäder. Hyrestaket träder i kraft den
1 april 2019. Ett kommunalt bostadsbidrag säkerställer att den enskilde alltid
garanteras förbehållsbelopp om 5 650 kr.
Finansiering ska ske med 150 tkr från medel för kommunstyrelsens
disposition, d v s ram 16 Centralt och finansiering samt resterande ur ram
642 Funktionsnedsättning, stöd och service.
Sammanfattning av ärendet
Individ- och omsorgsförvaltningen har utrett hur hyreskostnaderna ser ut på
Skurups kommuns boenden med särskild service enligt LSS. Bakgrunden är
att kommunen står inför nybyggnation och dessa hyror tenderar att bli högre
än nuvarande hyror pga. ökade brandskyddskrav i form av boendesprinkler
och två av varandra oberoende utrymningsvägar. Hyresgästerna har
begränsade inkomster och riskerar att bli ekonomiskt beroende av anhöriga
eller försörjningsstöd. Det finns också en risk att brukare tvingas tacka nej
till platser på LSS-boende på grund av den höga hyran. Åtgärden som
föreslås är att införa ett kommunalt bostadsbidrag för att tillförsäkra den
enskilde goda levnadsvillkor.
Exempel

Subvention

Bostadsbidrag

Ekonomiskt bistånd

Nettoinkomst inkl. bost.bidr.

12 586

12 586

12 586

Disponibel inkomst

5 586

5 650

4 000

Hyresförmåga

7 000

6 936

8 586

11 718

11 718

11 718

Aktuell snitthyra

Förtydligande utifrån respektive alternativ:
Subventionering – ett trubbigt instrument då det inte säkerställer att den
enskilde garanteras förbehållsbelopp om 5 650 kr. Det skapar dock minst
administration och påverkar inte besparingar för den enskilde.
Kommunalt bostadsbidrag – den enskilde får behålla visst belopp i
besparingar och garanteras disponibel inkomst utifrån kommunens
förbehållsbelopp om 5 650 kr. Ökar kommunens administration.
Ekonomiskt bistånd – Det mest ofördelaktiga för den enskilde. Den enskilde
behöver få sin ekonomi prövad varje månad. Mycket administration både för
den enskilde och kommunen. Får endast ha medel till egen begravning på
banken och inga andra realiserbara tillgångar. Aktuell hyra överstiger
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dessutom högsta godtagbara hyreskostnad.
Ekonomiskt bistånd utreds inte närmre då förslaget inte anses förenligt med
intentionerna i lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 94:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett
kommunalt bostadsbidrag för Skurups kommuns grupp- och
servicebostäder. Hyrestaket träder i kraft den 1 april 2019. Ett kommunalt
bostadsbidrag säkerställer att den enskilde alltid garanteras förbehållsbelopp
om 5 650 kr.
Finansiering ska ske med 150 tkr från medel för kommunstyrelsens
disposition, d v s ram 16 Centralt och finansiering samt resterande ur ram
642 Funktionsnedsättning, stöd och service.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12 § 307:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet
vara allsidigt belyst och föreslå kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Förvaltningens förslag avslås.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett generellt hyrestak på Skurups
kommuns grupp- och servicebostäder. Hyrestaket träder i kraft den 1 januari
2019. Skurups kommun kommer att betala den enskilde brukarens
hyreskostnad som överstiger hyrestaket. Hyrestaket kommer att räknas upp
varje år från och med den 1 januari med den procentsats som motsvarar den
genomsnittliga hyreshöjningen inom Skurups kommun under förgående år.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Kristina Wieslander (V), Jörgen
Sjöslätt (C), Magnus Alm (S), Sven Åke Strandberg (KV) och Eva Hallmer
Lindahl (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, Förvaltningschef.
Annica Löfgren, FuSS-chef.
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Reglemente för kommunstyrelsen - tillägg gällande
socialnämndsutskott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta följande tillägg till Reglemente för
kommunstyrelsen:
”Socialnämndsutskott.
§ 32.
Under kommunstyrelsen skall finnas ett socialnämndsutskott med fem
ledamöte, fem ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Socialnämndsutskottet ansvarar för den operativa samlade
socialnämndsverksamheten (som ej ankommer på myndighetsnämnd) under
innevarande budgetår. Utskottet ansvarar för den ekonomiska uppföljningen
och rapporterar till kommunstyrelsen. Utskottet utgör beredande organ till
kommunstyrelsen i de ärenden där kommunstyrelsens beslut krävs.
Förvaltningschefen för individ- och omsorgsförvaltningen utser sekreterare i
utskottet.
Val, sammanträden, ersättares tjänstgöringsordning, protokoll och kallelser
m m.
§ 33.
För socialnämndsutskottet gäller bestämmelserna i 27-29 § i tillämpliga
delar.”
Nuvarande § 32 och § 33 ändras till § 34 respektive § 35.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att för innevarande mandatperiod inrätta ett
socialnämndsutskott. Enligt sitt reglemente fullgör kommunstyrelsen
kommunens uppgifter som socialnämnd till den del verksamheten ej
ankommer på fullmäktigeberedning eller myndighetsnämnd. För att
kommunstyrelsens socialnämndsutskott ska få sitt formella ansvar behöver
detta regleras i reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-02-11.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 95:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta följande tillägg
till Reglemente för kommunstyrelsen:
”Socialnämndsutskott.
§ 32.
Under kommunstyrelsen skall finnas ett socialnämndsutskott med fem
ledamöte, fem ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Socialnämndsutskottet ansvarar för den operativa samlade
socialnämndsverksamheten (som ej ankommer på myndighetsnämnd) under
innevarande budgetår. Utskottet ansvarar för den ekonomiska uppföljningen
och rapporterar till kommunstyrelsen. Utskottet utgör beredande organ till
kommunstyrelsen i de ärenden där kommunstyrelsens beslut krävs.
Förvaltningschefen för individ- och omsorgsförvaltningen utser sekreterare i
utskottet.
Val, sammanträden, ersättares tjänstgöringsordning, protokoll och kallelser
m m.
§ 33.
För socialnämndsutskottet gäller bestämmelserna i 27-29 § i tillämpliga
delar.”
Nuvarande § 32 och § 33 ändras till § 34 respektive § 35.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Socialnämndsutskottet.
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Entledigande av ledamot i Skurupshem AB återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Samuelsson (S) från sina
uppdrag i Skurupshem AB.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet.
Maria Ivansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Eva Hallmer Lindahl (L) reserverar sig mot beslutet.
Kristina Wieslander (V) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Joakim Arnsberger (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
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.
Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade frågan om entledigande av
styrelseledamot i Skurupshem AB.
Mot bakgrund av detta har handlingarna kompletterats med ett utlåtande
från berörd ledamot, som på eget initiativ inkommit med detta. Övriga
ledamöter har inte beretts möjlighet att yttra sig med anledning av denna
skrivelse. Andra ledamöter som tidigare varit föremål för entledigande från
styrelseuppdrag har inte beretts möjlighet att yttra sig innan avgörande i
kommunfullmäktige. Trots detta bifogas ovan nämnt utlåtande.
Av bolagsordningen för Skurupshem AB framgår det att yttrande från
moderbolaget inte krävs. Det är dessutom självklart så, att andra
bolagsstyrelser inte kan uttala sig om vilket förtroende styrelsen i
Skurupshem AB har för sina ledamöter. Det kan dock noteras att
moderbolaget haft ett möte efter det att kommunfullmäktige justerat sitt
protokoll, där nuvarande ordförande valt att inte lyfta ovanstående ärende.
Moderbolaget har således haft möjlighet att upprätta ett yttrande, utan att
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göra detta.
Av bolagsordningen framgår vidare att yttrande från revisorerna inte krävs
för verkställande av ärenden enligt ovan. Noteras kan även att revisorerna
inte anmärkt i efterhand på tidigare entlediganden på liknande grunder.
Sammanfattningsvis kan det konstateras, att det av bolagsordning och
kommunallag således framgår att det är kommunfullmäktige som utser och
därmed även entledigar styrelseledamöter i kommunala bolag. Det finns
därmed inget behov av att i beredningen av ärendet inhämta yttrande, varken
från moderbolaget eller revisorerna.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-02-15.
Skrivelse daterad 2019-01-28.
Komplettering daterad 2018-12-12.
Skrivelse daterad 2018-11-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 96:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och överlämnar det till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 28: 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.
Kommunstyrelsen 201-01-02 § 16:
Kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar det till
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Helena Samuelsson (S) entledigas från sina
uppdrag i Skurupshem AB.
Lena Axelsson (S), Sven-Åke Strandberg (KV), Kristina Wieslander (V),
Maria Ivansson (MP) och Eva Hallmer Lindahl (L) yrkar avslag på förslaget
till entledigande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) yrkande om
entledigande och framförda avslagsyrkande och finner att
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kommunfullmäktige bifaller Johan Bolinders yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för entledigande
Nej-röst för avslag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges ,enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 14 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla yrkandet om entledigande.
__________
Beslutet skickas till:
Skurupshem AB.
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Förslag till plan för mat och måltider i Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar alternativförslaget SL, som Plan för mat och
måltider.
Sammanfattning av ärendet
Plan för mat och måltider har till uppgift att vara ett styrande dokument för
att kvalitetssäkra verksamheten kring maten och måltiden inom kommunens
verksamhetsområden.
Planen har förtydligats i ansvarsområden samt kortas ner i sin text för att
vara enkel att läsa och förstå. Ansvarsområden för implementering och
uppföljning har förtydligats.
Vidare föreslås planen heta Plan för mat och måltider inom Skurups
kommun istället för Kostplan. Detta för att förtydliga att planen inte bara
handlar om maten utan om hela måltidsupplevelsen och dess innebörd.
Arbetet med revideringe har genomförts av en grupp bestående av AnnaLena Svensson, representant för Serviceförvaltningen, Anna-Lena Fällman,
representant för Individ- och omsorgsförvaltningen, Katarina Wendin,
representant för Skol- och utbildningsförvaltningen, Jessica Möller,
representant för Individ- och omsorgsberedningen, Solbritt Lundgren och
Maria Ivansson, representanter för Skol- och utbildningsberedningen.
Förslaget som arbetats fram av gruppen har skickats på remiss till de
politiska partierna samt till förvaltningarna. Förslaget har reviderats utifrån
de synpunkter som inkom vid remissomgången.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat alternativförslag till plan för mat
och måltider för Skurups kommun.
De största skillnaderna i kommunstyrelsens ordförandes förslag är:
Ingen specialkost utifrån religiösa skäl ska erbjudas.
Det ska alltid finnas ett animaliskt alternativ och ett vegetariskt alternativ, d
v s inte två vegetariska alternativ.
Den ständiga stegringen av inköp av ekologiska råvaror ska upphöra.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-02-25 har Solbritt
Lundgren (C) lämnat ett alternativförslag till plan för mat och måltider för
Skurups kommun.
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Beslutsunderlag
Förslag till plan för mat och måltider för Skurups kommun, reviderad 201810-11.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförandes alternativförslag till Plan för
mat och måltider inom Skurups kommun, daterad 2019-01-22.
Alternativförslag till plan för mat och måltider inom Skurups kommun,
daterad 2019-02-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 98:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande:
Huvudförslag
Antar alternativförslaget SL - Plan för mat och måltider.
Alternativförslag
Antar arbetsgruppens förslag - Plan för mat och måltider.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04, § 2:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Plan för mat och
måltider i enlighet med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts alternativförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Plan för mat och
måltider i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06, § 282: Arbetsutskottet
beslutar att ärendet bordläggs för att överlåtas till det nya kommunstyrelsens
arbetsutskott i januari 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 213: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar ge serviceförvaltningen i uppdrag att revidera Plan för
mat och måltider inom Skurups kommun utifrån diskussionen som förts vid
dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 167:
Serviceförvaltningen ges i uppdrag att komplettera ärendet med en
remissammanställning. Ärendet tas åter upp till behandling vid nästa
sammanträde med arbetsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Ivansson (MP), Anders Bengtsson (L), Sven Åke Strandberg (KV),
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Joakim Arnsberger (V), Jessica Möller (S) yrkar bifall till arbetsgruppens
förslag till Plan för mat och måltider.
Johan Bolinder (M), Solbritt Lundgren (C), Lars Nyström (SD), Jimmy
Nilsson (SD), Kent Olsson (SkuP) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till
alternativförslaget SL, Plan för mat och måltider.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsgruppens förslag och
alternativförslaget SL, Plan för mat och måltider och finner att
kommunfullmäktige bifaller alternativförslaget SL.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Anna-Lena Svensson, måltidschef.
Linn Jonsson, måltidsutvecklare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Val av styrelse och presidium i Skurup Kommunala AB
från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande till styrelseledamöter, suppleanter,
ordförande, 1 vice ordförande samt 2 vice ordförande i Skurup Kommunala
AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års ordinarie
bolagsstämma:
Styrelseledamöter
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Magnus Alm (S)
Margareta Anderberg (S)
Anders Bengtsson (L)
Suppleanter
Anders Kristiansen (SkuP)
Claes Danebod (SD)
Johnny Östberg (S)
Ordförande
Sten Hamberg (M)
1 vice ordförande
Pontus Axgart (M)
2 vice ordförande
Jörgen Lidfeldt (SD)
Suppleanter inträder i tjänstgöring enligt samma ordning som för
kommunens beredningar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelse och presidium i Skurup
Kommunala AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
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ordinarie bolagsstämma.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag, 2019-03-25, § 5.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag:
Styrelseledamöter
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Magnus Alm (S)
Margareta Anderberg (S)
Anders Bengtsson (L)
Suppleanter
Anders Kristiansen (SkuP)
Claes Danebod (SD)
Johnny Östberg (S)
Ordförande
Sten Hamberg (M)
1 vice ordförande
Pontus Axgart (M)
2 vice ordförande
Jörgen Lidfeldt (SD)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande
styrelseledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande
suppleanter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 1
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 2
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Val av styrelse och presidium i Skurups Elverk AB från
2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande till styrelse och presidium i Skurups
Elverk AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års ordinarie
bolagsstämma:
Styrelseledamöter
Björn Hortevall (M)
Martin Hansson (M)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Roland Hansson (S)
Magnus Alm (S)
Pär Moberg (V)
Suppleanter
Claes Lind (M)
Arne Nilsson (SD)
Bengt Nilsson (S)
Ordförande
Björn Hortevall (M)
1 vice ordförande
Martin Hansson (M)
2 vice ordförande
Lars Nyström (SD)
Suppleanter inträder i tjänstgöring enligt samma ordning som för
kommunens beredningar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelse och presidium i Skurups
Elverk AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års ordinarie
bolagsstämma.
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Beslutsunderlag
Valberedningen, 2019-03-25, § 6.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag:
Styrelseledamöter
Björn Hortevall (M)
Martin Hansson (M)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Roland Hansson (S)
Magnus Alm (S)
Pär Moberg (V)
Suppleanter
Claes Lind (M)
Arne Nilsson (SD)
Bengt Nilsson (S)
Ordförande
Björn Hortevall (M)
1 vice ordförande
Martin Hansson (M)
2 vice ordförande
Lars Nyström (SD)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande
styrelseledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande
suppleanter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 1
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vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 2
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Val av styrelse och presidium i Skurups Jordbruks AB
från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlar förslag till val av styrelse och presidium i
Skurups Jordbruks AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma.
Beslutsunderlag
Valberedningen, 2019-03-25, § 7.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att ärendet återremitteras till valberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Val av styrelse i Skurups Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande till styrelse och presidium i Skurup
Kommunhus AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma:
Styrelseledamöter
Johan Bolinder (M)
Åsa Ekblad (M)
Lars Nyström (SD)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Göran Pettersson (MP)
Suppleanter
Emma Ljunggren (C)
Monica Larsson (SD)
Jessica Möller (S)
Ordförande
Johan Bolinder (M)
1 vice ordförande
Åsa Ekblad (M)
2 vice ordförande
Lars Nyström (SD)
Suppleanter inträder i tjänstgöring enligt samma ordning som för
kommunens beredningar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelse och presidium i Skurup
Kommunhus AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma.
Beslutsunderlag
Valberedningen, 2019-03-25, § 8.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag:
Styrelseledamöter
Johan Bolinder (M)
Åsa Ekblad (M)
Lars Nyström (SD)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Göran Pettersson (MP)
Suppleanter
Emma Ljunggren (C)
Monica Larsson (SD)
Jessica Möller (S)
Ordförande
Johan Bolinder (M)
1 vice ordförande
Åsa Ekblad (M)
2 vice ordförande
Lars Nyström (SD)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande
styrelseledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande
suppleanter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 1
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 2
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vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Val av styrelse och presidium i Skurupshem AB från
2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2023 års
ordinarie bolagsstämma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till styrelse och presidium i
Skurupshem AB från 2019 års ordinarie bolagsstämma t o m 2020 års
ordinarie bolagsstämma:
Styrelseledamöter
1. Lena Axelsson (S)
2. Staffan Andersson (-)
3. Jimmy Nilsson (SD)
4. Helena Samuelsson (S)
5. Nicklas Olsson (M)
6. Ingvar Wennersten (SD)
7. Sven Åke Strandberg (KV)
Suppleanter
1. Göran Rundelius (S)
2. Sven Rosengren (SkuP)
3. Stig Åhlander (SD)
Ordförande
Staffan Andersson (-)
1 vice ordförande
Niklas Olsson (M)
2 vice ordförande
Jimmy Nilsson (SD)
Reservation
Ledamöterna från S, L, KV, MP och V reserverar sig mot beslutet att utse
styrelsen på ett år till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) och ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet att
utse Helena Samuelsson till styrelseledamot.
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Protokollsanteckning
Eva Hallmer Lindahl (L) avger följande protokollsanteckning: Då kan vi
åter igen konstatera att styret fortsätter på den inslagna vägen, nämligen att
välja sin egen opposition.
Lars Nyström (SD) avger skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av styrelse och presidium i Skurupshem
AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen, 2019-03-25, § 9.
Förslag till beslut under sammanträdet
Styrelseledamöter
Magnus Alm (S) yrkar att omröstning ska ske med proportionellt valsätt och
att valet ska avse fyra år.
Åsa Ekblad (M) och Lars Nyström (SD) yrkar att valet ska avse ett år.
Suppleanter
Magnus Alm (S) yrkar att omröstning ska ske med proportionellt valsätt och
att valet ska avse fyra år.
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD) yrkar att valet ska avse ett år.
Presidium
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag:
Ordförande
Staffan Andersson (-)
1 vice ordförande
Nicklas Ohlsson (M)
2 vice ordförande
Jimmy Nilsson (SD)
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Beslutsgång
Styrelseledamöter
Ordföranden konstaterar att proportionellt val har begärts av tillräckligt antal
och ska genomföras.
Efter ajournering upplyser sekreteraren om vilka krav som ställs på
valsedlarna.
Ordföranden ställer härefter proposition på om valet ska avse fyra år eller ett
år och finner att kommunfullmäktige beslutar att valet ska avse ett år.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att valet ska avse ett år
Nej-röst för att valet ska avse fyra år
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att valet ska avse ett år.
Kommunfullmäktige förrättar härefter sluten omröstning och fullmäktiges
ledamöter avger sina röster efter upprop. Justerarna biträder vid
omröstningen och räkningen.
Totalt avges 41 röster. 11 valsedlar med beteckningen SD upptar namnen 1.
Jimmy Nilsson, 2. Ingvar Wennersten. 14 valsedlar med beteckningen
Borgerliga listan M+C+SkuP upptar namnen 1. Staffan Andersson, 2.
Nicklas Olsson, 3. Åsa Ekblad, 4. Björn Hortevall, 5. Martin Hansson. 16
valsedlar med beteckningen S upptar namnen 1. Lena Axelsson, 2. Helena
Samuelsson, 3. Sven-Åke Strandberg, 4. Göran Rundelius.
Fördelning av platser, 7 styrelseledamöter:
Plats

Valsedelsgrupp

Namn

1

S

Lena Axelsson

2

Borgerliga listan

Staffan Andersson

3

SD

Jimmy Nilsson

4

S

Helena Samuelsson

5

Borgerliga listan

Nicklas Olsson

6

SD

Ingvar Wennersten

7

S

Sven Åke Strandberg
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Suppleanter
Ordföranden konstaterar att proportionellt val har begärts av tillräckligt antal
och ska genomföras.
Efter ajournering upplyser sekreteraren om vilka krav som ställs på
valsedlarna.
Ordföranden ställer härefter proposition på om valet ska avse fyra år eller ett
år och finner att kommunfullmäktige beslutar att valet ska avse ett år.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att valet ska avse ett år
Nej-röst för att valet ska avse fyra år
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att valet ska avse ett år.
Kommunfullmäktige förrättar härefter sluten omröstning och fullmäktiges
ledamöter avger sina röster efter upprop. Justerarna biträder vid
omröstningen och räkningen.
Totalt avges 41 röster. 11 valsedlar med beteckningen SD upptar namnen 1.
Stig Åhlander, 2. Lars Dekan, 3. Pernilla Lidfeldt. 14 valsedlar med
beteckningen Borgerliga listan M+C+SkuP upptar namnen 1. Sven
Rosengren, 2. Ann-Helen Nilsson, 3. Anders Kristiansen, 4. Jörgen Sjöslätt.
16 valsedlar med beteckningen S upptar namnen 1. Göran Rundelius,
2. Jessica Möller.
Fördelning av platser, 3 suppleanter:
Plats

Valsedelsgrupp

Namn

1

S

Göran Rundelius

2

Borgerliga listan

Sven Rosengren

3

SD

Stig Åhlander

Presidium
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 1 vice
ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till 2 vice

Justerandes signatur

34 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 102

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

__________

Justerandes signatur

35 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 103

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Val av revisor för Skurups kommun efter Marie Louise
Fridolf (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Anders Ekvall (-) utses till revisor i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Marie Louise Fridolf (M) har beviljats entledigande från uppdraget som
revisor.
Beslutsunderlag
Valberedningen, 2019-03-25, § 10.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag:
Valberedningen föreslår att Anders Ekvall (-) utses till revisor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

__________

Justerandes signatur

36 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 104

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Val av lekmannarevisor i Skurups Jordbruks AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Ekvall (-) till lekmannarevisor i Skurups
Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av lekmannarevisor i Skurups Jordbruks
AB.
Anders Ekvall (-) har valts till kommunal revisor efter Marie Louise Fridolf
(M).
__________

Justerandes signatur

37 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 105

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Val av revisor till anslutna stiftelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Ekvall (-) till revisor för anslutna
stiftelser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av revisor till anslutna stiftelser.
Anders Ekvall (-) har valts till kommunal revisor efter Marie Louise Fridolf
(M).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att lämna platsen som lekmannarevisor
vakant.
__________

Justerandes signatur

38 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 106

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Val av ledamot till Samordningsförbundet Nils efter
Åsa Ekblad (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kristina Andersson (M) utses till ledamot i samordningsförbundet Nils.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-11-15, § 471, utsett Åsa Ekblad till ledamot i
Samordningsförbundet Nils.
I skrivelse daterad 2019-02-25 avsäger sig Åsa Ekblad sin plats då hon är
invald för regionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Kristina Andersson (M) utses till ledamot i
Samordningsförbundet Nils.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om Kristina Andersson kan väljas och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

39 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 107

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Val av ledamot istället för suppleant i styrelsen för
Sysav AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Johan Bolinder (M) till styrelseledamot i Sysav
AB.
Detta val ersätter tidigare val av suppleant i Sysav AB.
Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar att då Ystad
kommun valt suppleant till Sysav:s styrelse har Skurups kommun möjlighet
att välja ordinarie ledamot.
Johan Bolinder (M) har tidigare valts till suppleant.
Beslutsunderlag
Valberedningen, 2019-03-25, § 12.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Johan Bolinder (M) redovisar valberedningens
förslag:
Valberedningen förslår kommunfullmäktige att Johan Bolinder (M) väljs till
styrelseledamot i Sysav AB.
Detta val ersätter tidigare val av suppleant i Sysav AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

40 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

KF § 108

Fyllnadsval - Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Axelsson (S) till styrelseledamot
och 1 vice ordförande i Skurupshem AB för tiden till och med ordinarie
bolagsstämma 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval till Skurupshem AB efter Helena
Samuelsson (S).
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Lena Axelsson (S) utses till styrelseledamot och 1
vice ordförande i Skurupshem AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Lena Axelsson (S) ska utses till
styrelseledamot och 1 vice ordförande i Skurupshem AB och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

41 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 109

Dnr KS 2018.819

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om mer
demokratisk insyn i kommunens protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande:
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar
protokollsanteckning tillsammans med berört ärende.
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar reservationer
tillsammans med berört ärende.
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar voteringslistor
tillsammans med berört ärende.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar
protokollsanteckning tillsammans med berört ärende.
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar reservationer
tillsammans med berört ärende.
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar voteringslistor
tillsammans med berört ärende”.
Kanslienheten delar motionärens synpunkter om det är de fullständiga
protokollen som ska publiceras på kommunens hemsida med mera. Dessa
ska förutom själva paragraferna också innehålla de protokollsanteckningar,
reservationer samt omröstningsresultat/-listor som finns upptagna i
protokollet.
Ett bifall till motionen innebär att kommunen på ett mer fullständigt sätt
redovisar det som förekommit på sammanträdena.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-01-10.
Motion, daterad 2018-07-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 101:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag, d v s:
Motionen bifalles.

Justerandes signatur

42 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 109

Dnr KS 2018.819

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-01-15, § 1:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-12-06, § 50: Kanslichefen
ges i uppdrag att till nästa presidiemöte presentera förslag till yttrande.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-10-18 § 42:
Ålderspresidentens beslut:
Kanslichefen ges i uppdrag att till nästa presidiemöte presentera förslag till
yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 366: Motionen remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms (SD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, utskott och beredningar
Nämnd- och beredningssekreterare.

Justerandes signatur

43 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 110

Dnr KS 2015.739

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Svar på motion från Johan Bolinder ( M ) m fl angående
ökad insyn i den politiska verksamheten genom att
sända kommunfullmäktiges sammanträden i webb-TV
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uttalar att det för närvarande är tillfyllest med att
nuvarande ljudupptagning från sammanträden görs tillgänglig genom
livesändning. Motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Johan Bolinder (M) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige utreder
möjligheten att öka medborgarnas insyn i den politiska verksamheten genom
att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv.
Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har diskuterats av
kommunfullmäktiges presidium under en längre tid och olika möjligheter
har undersökts. Presidiet ser webbsändningar som en möjlighet att utveckla
den demokratiska insynen för kommunmedborgarna. Kanslienheten
redovisar att system med mera för webbsändningar behöver upphandlas. Det
bedöms som lämpligt att en sådan upphandling kombineras med system för
digital omröstning. Efter genomförd upphandling kan systemet vara igång
under 2019.
Kostnaderna för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
uppskattas till cirka 4 000-7 000 kronor per månad samt investering i
hårdvara, kameror med mera om cirka 60 000-90 000 kronor.
Kommunfullmäktige har nyligen hanterat ett par motioner gällande
webbsändningar och digital omröstning. I svaret på dessa har
kommunfullmäktige ansett dem besvarade med att upphandling av system
med mera för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden pågår
och webbsändningar beräknas kunna startas under första halvåret 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-01-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 102:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige uttalar att det för närvarande är tillfyllest med att
nuvarande ljudupptagning från sammanträden görs tillgänglig genom

Justerandes signatur

44 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 110

Dnr KS 2015.739

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

livesändning. Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-01-15 § 2:
Kommunfullmäktige uttalar att det för närvarande är tillfyllest med att
nuvarande ljudupptagning från sammanträden görs tillgänglig genom
livesändning. Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2016-10-18, § 48:
att uppdra åt kommundirektören att senast 2017-01-31 utreda frågan om
webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden och därvid redovisa
kostnader för behövlig utrustning , för personal som behövs för
webbsändningen,
för avtal för webb-sändningen mm.
Kommunfullmäktige 2015-10-26, § 357: Motionen remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

45 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 111

Dnr KS 2017.966

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att göra en
utredning om att skapa ett kommunalt VA-bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande:
Att Skurups kommun gör en utredning om att skapa ett kommunalt VAbolag
Utredningen finansieras inom befintlig budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att göra en utredning om att skapa ett
kommunalt VA-bolag.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-10-05.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 99:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 366: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).

Justerandes signatur

46 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 112

Dnr KS 2018.765

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Förslag från Mackleanskolan om en laglig graffitivägg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget från Mackleanskolan om en
laglig graffitivägg.
Reservation
Ledamöterna från SD reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Förslag från Mackleanskolan om en laglig graffitivägg i Skurups tätort.
Förvaltningen har under höstlovet arrangerat en ungdomsmässa där en av
aktiviteterna var graffitimålning. Utfallet med att prova på graffiti blev att
aktiviteten till största del tilltalade de yngre barnen och deras målsmän.
Väldigt få äldre ungdomar deltog under workshopen. Vidare under 2019 har
man för avsikt att erbjuda prova på tillfällen med graffiti och då på arenor
som riktar sig till äldre ungdomar såsom Gummifabriken och
fritidsgårdarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-05
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-05.
Förslag daterad 2017-04-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-28 § 71:
Kommunstyrelsen inte har något att invända mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Bifall med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-12-11, § 83: Bifall med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Kultur- och fritidsberedningen, 2018-09-11, § 56: Beredningen
bordlägger ärendet till decembersammanträdet med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Barn- och ungdomsfullmäktige, 2017-05-29, § 8: Medborgarförslaget
remitteras till kultur och fritidsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Sven Åke Strandberg (KV), Kristina Wieslander (V)
Justerandes signatur

47 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 112

Dnr KS 2018.765

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

och Lars Dekan (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
Åsa Ekblad (M), Magnus Alm (S), Nicklas Olsson (M), Kent Olsson (SkuP)
och Sten Hamberg (M) yrkar att förslaget avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på framfört avslagsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

48 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 113

Dnr KS 2019.340

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Svar på interpellation från Jeanette Bohman (L) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen
Sjöslätt (C) om värdegrunden i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Jeanette Bohman (L) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen Sjöslätt (C) om
värdegrunden i Skurups kommun
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-02-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 90:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas då
interpellanten inte är närvarande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

49 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 114

Dnr KS 2019.363

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Svar på interpellation från Sven-Åke Strandberg (KV)
till ordförande i myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorg om hur ni säkrar att polisanmälda barn
inte far illa och hur dessa stöttas
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Sven-Åke Strandberg (KV) till ordförande i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg om hur ni säkrar att
polisanmälda barn inte far illa och hur dessa stöttas.
Föreligger svar från myndighetsnämndens ordförande Bianka Mårtensson
(M),
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation från myndighetsnämndens ordförande Bianka
Mårtensson (M).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 77:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

50 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 115

Dnr KS 2019.336

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Maria Ivansson (MP) om bilfria zoner runt
skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Maria Ivansson (MP) om bilfria zoner runt skolor
Beslutsunderlag
Motion, 2019-02-19.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

51 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 116

Dnr KS 2019.343

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) om gröna kommunala tak
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om gröna
kommunala tak.
Beslutsunderlag
Motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

52 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 117

Dnr KS 2019.344

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V)om elproducerande kommunala tak
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om
elproducerande kommunala tak.
Beslutsunderlag
Motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

53 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 118

Dnr KS 2019.345

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) kring förändrad förvaltning av kommunens
gräsmatteytor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) kring förändrad
förvaltning av kommunens gräsmatteytor.
Beslutsunderlag
Motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

54 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 119

Dnr KS 2019.346

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) om ekonomiskt stöd till föreningar som vill anställa
personer med funktionsvariation
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om ekonomiskt
stöd till föreningar som vill anställa personer med funktionsvariation.
Beslutsunderlag
Motion.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

55 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 120

Dnr KS 2019.347

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) om att starta Yrkes-SFI i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om att starta
Yrkes-SFI i Skurup.
Beslutsunderlag
Motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till skol- och
utbildningsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

56 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 121

Dnr KS 2019.348

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) om politikers arvoden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om politikers
arvoden.
Beslutsunderlag
Motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

57 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 122

Dnr KS 2019.364

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Lena Axelsson (S) om kommunens
kallelser och protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lena Axelsson (S) om kommunens kallelser och protokoll
Beslutsunderlag
Motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

58 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 123

Dnr KS 2019.451

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion från Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (SD)
rubricerad Anställ ingen som vägrar handhälsning med
motsatta könet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (SD) rubricerad Anställ
ingen som vägrar handhälsning med motsatta könet.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-03-08.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

59 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 124

Dnr KS 2019.312

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om hastighetshinder/begränsning
vid övergångsstället på Jörgensgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om hastighetshinder/begränsning vid övergångsstället på
Jörgensgatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-02-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

60 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 125

Dnr KS 2019.351

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om lekplatserna i Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om lekplatserna i Skivarp.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

61 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 126

Dnr KS 2019.355

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om att kommunen ska starta upp ett
lanspel för ungdomar
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att kommunen ska starta upp ett Lanspel för
ungdomar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
kommunutvecklingsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

62 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 127

Dnr KS 2019.356

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om en djurpark i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om en djurpark i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
kommunutvecklingsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

63 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 128

Dnr KS 2019.374

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om tung trafik längs väg 768
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om tung trafik längs väg 768.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

64 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 129

Dnr KS 2019.375

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om namn väg 768
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om namn väg 768.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras
till samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

65 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 130

Dnr KS 2019.300

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Medborgarförslag om förbud mot långtidsboende i icke
permanent boende på icke anvisad plats
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om förbud mot långtidsboende i icke permanent boende
på icke anvisad plats.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-02-28.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

66 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 131

Dnr KS 2019.523

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Anmälan interpellation från Maria Ivansson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om Skurups klimatmål
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Maria Ivansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om Skurups klimatmål.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-03-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

67 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 132

Dnr KS 2019.562

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Motion med förslag om att öppna en familjecentral i
Skurup under 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Gertrud Ekman (S) med förslag
om att öppna en familjecentral i Skurup under 2019.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

68 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

KF § 133

Motion med förslag om planering för genomförande av
seniorboende med olika servicegrad i alla
kommundelarna
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) med
förslag om planering för genomförande av seniorboende med olika
servicegrad i alla kommundelarna.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

69 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 134

Dnr KS 2019.564

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående klarläggande av kostnaden för
ensamkommande
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen återremitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till kommunstyrelsens
ordförande angående klarläggande av kostnaden för ensamkommande.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) yrkar med instämmande av Johan
Bolinder (M) och Joakim Arnsberger (V) att interpellationen återremitteras
till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att interpellationen inte ska få ställas.
Lars Nyström (SD) yrkar att interpellationen ska få ställas och att detta ska
avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen ska återremitteras till
kommunfullmäktiges presidium eller om det ska avgöras idag om den får
ställas och finner att kommunfullmäktige bifaller att den ska återremitteras.
__________

Justerandes signatur

70 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

KF § 135

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga enligt punkt 1 får inte ställas.
Fråga enligt punkt 2 får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Fråga enligt punkt 3 får inte ställas.
Fråga enligt punkt 4 får inte ställas.
Reservation
Fråga 1
Ledamöterna från S, L, KV, MP och V reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
1. Fråga från Eva Hallmer Lindahl (L) till kommunstyrelsens ordförande
angående polisanmälan mot ensamkommande och om det ingår i rollen att
söka efter brottsmisstankar hos nya grupper och vilka som står i tur.
2. Fråga från Gertrud Ekman (S) till Lars Nyström (SD) angående SD:s
ställningstagande till utförsäljning av delar av Skurupshems
lägenhetsbestånd.
3. Fråga från Lars Nyström (SD) till Gertrud Ekman (S) gällande
Socialdemokraternas politik i fråga om marknadshyror.
4. Fråga från Gertrud Ekman (S) till myndighetsnämndens ordförande
Bianka Mårtensson (M) gällande ärende i myndighetsnämnden där
hanteringen granskats av revisionen.
Beslutsgång
Fråga 1
Ordföranden ställer proposition på om frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att frågan ej får ställas.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att frågan ej får ställas
Nej-röst för att frågan får ställas
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 16 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att frågan inte får ställas.

Justerandes signatur

71 (71)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Diarienummer

KS 2019.2

KF § 135
Fråga 2
Ordföranden ställer proposition på om frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Fråga 3
Ordföranden konsterar att frågan är utanför kommunens kompetens och
därmed inte får ställas.
Fråga 4
Ordföranden konstaterar att frågan berör myndighetsutövning mot enskild
och därmed inte får ställas.
__________

Justerandes signatur

Omröstningslista 2019-03-25

Ledamöter

Kommunfullmäktige Skurups Kommun
§ 96

§ 102 (1)

Ja Nej

Avstår

Ja Nej

Avstår

§ 102 (2)
Ja Nej

Nicklas Olsson

M

x

x

x

Johan Bolinder

M

x

x

x

Åsa Ekblad

Björn Hortevall

Bianka Mårtensson
Martin Hansson

Loubna Stensåker Göransson
Sten Hamberg
Pontus Axgart

Kristina Andersson
Jörgen Sjöslätt

Ann-Helen Nilsson
Solbritt Lundgren
Kent Olsson

M

M
M
M
M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

M

x

x

x

x

C

x

x

x

x

M

C

C

SkuP

S

S
S
S

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

S

Göran Leander

x

x

Roland Hansson
Gertrud Ekman

x

x

x

Avstår

x

x

S

Jessica Möller

x

Ja Nej

M

Magnus Alm

Lena Axelsson

x

Avstår

§ 135

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

Omröstningslista 2019-03-25

Ledamöter

Kommunfullmäktige Skurups Kommun
§ 96

§ 102 (1)

Ja Nej

Bengt Andersson

S

Kent Johansson

S

Anncristin Svensson
Anne-Lise Nielsen

x

x

x

x

x

V

MP

SD

x

Pernilla Lidfeldt

SD

x

Ingvar Wennersten
Göran Lindahl

Monica Svensson
Magnus Book

Monica Larsson

SD

SD
SD
SD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SD

x

x

x

x

SD

x

x

x

x

SD

SD

SD

x

x

x

25

x

x

14

1

x

25

x

x

16

x

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anders Bengtsson §§ 96, 102 (1), 102 (2)
Kerstin Peterson Brodda § 135
Lars Nyström

L

x

Avstår

x

S

x

L

Barbara Demorit

x

x

x

Jörgen Lidfeldt

Ja Nej

x

KV

Jimmy Nilsson

x

Avstår

x

Sven Åke Strandberg

Lars Dekan

Ja Nej

x

x

Eva Hallmer Lindahl

Avstår

§ 135

S

V

Maria Ivansson

Ja Nej

x

Kristina Wieslander
Joakim Arnsberger

Avstår

§ 102 (2)

x

16

x

24

16

1

Omröstningslista 2019-03-25

Ersättare

Kommunfullmäktige Skurups Kommun
§

Ja Nej

Lis-Lott Hortevall

M

Annelie Malmström Oskarsson

M

Andreas Oskarsson
Tommy Elofsson

Linus Andersson

Ingemar Johansson
Roland Persson

M
M
M
C
C

Sven Rosengren

SkuP

Angelo Lo Presti

S

Madeleine Sjöberg
Anne-Lise Nielsen
Conny Axtelius

Margaretha Anderberg
Fredrik Roström
Babak Rahimi

Joakim Arnsberger

SkuP

S
S
S
S

V
V

Marie-Louise Frödin

KV

Göran Pettersson

MP

Jan-Erik Persson
Jenny Larsson

Kerstin Peterson-Brodda
Björn Aidemark

KV

MP
L
L

Ingrid Book

SD

Claes Danebod

SD

Christer Nilsson
Roswitha Wennersten
Stig Åhlander

Barbara Demorit

SD
SD
SD
SD

§

Avstår

Ja Nej

Avstår

§
Ja Nej

§
Avstår

Ja Nej

Avstår

