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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2019-05-27, kl. 18.00–
21.20

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Karl Kårebrant, revisor
Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare

Paragrafer

§ 172–213

Justerade paragrafer

§ 172–213

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-06-04 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Pontus Axgart (M)

Göran Lindahl (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-04

Datum då anslaget tas ned

2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Bengt Andersson (S)
Anncristin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Helena Samuelsson (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)
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)
Margareta Anderberg (S) tjg ers
Babak Rahimi (V) tjg ers
Anders Bengtsson (L) tjg ers

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lis-Lott Hortevall (M)
Andreas Oskarsson (M)
Tommy Elofsson (M)
Ingemar Johansson (C)
Roland Persson (C)
Sven Rosengren (SkuP) fr o m 18.30

Jan-Erik Persson (KV)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)

__________
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Motion från Babak Rahimi (V) om kraftigt utökat byggande av hyresrätter för att korta
bostadskön ................................................................................................................................ 43
Motion från Lars Nyström (SD) om bemötande av återvändande terrorister .......................... 44
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KF § 172

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Pontus Axgart (M) och Göran Lindahl (SD) utses till att justera protokollet.
Maria Ivansson (MP) utses till ersättare.
__________
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KF § 173

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg av punkt nya frågor och
interpellationer.
__________
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Beslutande organ
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KF § 174

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Byggnationen av Prästamosseskolan fortlöper enligt tidplan och
ekonomisk ram.
- Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Slimmingeby skola ska vara
öppen.
- Styrelsemöte SYSAV.
- Räddningschefen har sagt upp sig.
- Kustförvaltningsplanen har varit på remiss.
Kommunutvecklingsberedning
- Behandling av medborgarförslag.
- Kulturpris-/-stipendium och idrottspris delas ut på Nationaldagen.
Skol- och utbildningsberedningen
- Motion gällande SFI har remitterats till förvaltningen.
- Besök Prästamosseskolan.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Kommunfullmäktiges sammanträde i juni startar kl 15. Lunch serveras till
en kostnad av 60 kr, anmälan sker till kansliet.
- Deltagande i årsstämmor; SYSAV, Kommunassurans, Sydvatten,
Kommunförbundet Skåne.
- BUF, fortsatt arbete med nya arbetsformer.
__________
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Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-05-27
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KS 2019.4

Ärendeinformation från revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant redovisar revisionens frågor och
kommentarer med anledning av granskningen av 2018 års verksamhet.
__________
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Dnr KS 2019.701
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2019-05-27
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KS 2019.4

Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6
f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, 4:e kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
Rapport Skrivelse kvartal 4, 2018.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6
f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, 1:a kvartalet 2019.
Beslutsunderlag
Rapport Skrivelse kvartal 1
Rapport kvartal 1
__________
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Beslutande organ
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KF § 178

Dnr KS 2019.452

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Förslag om ny grundskola i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet för analys av finansieringen, redovisning av driftskostnader,
behovsunderlag, konsekvensanalys samt motivering till skolans placering.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att
återremittera ärendet.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att återremittera
ärendet.
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot beslutet att återremittera
ärendet.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen hyr i nuläget en grundskola i Rydsgård av Skurups Kommunala
AB, Hallenborgskolan. Skolan byggdes ursprungligen år 1960 och är inte
anpassad till dagens behov, vare sig ekonomiskt eller praktiskt. Skolan har
ett väsentligt eftersatt underhåll enligt skrivelse från Skurups Kommunala
AB där de akuta åtgärderna uppges uppgå till 13-20 Mkr.
Utöver det eftersatta underhållet är fastigheten i behov av omfattande
anpassningar för att möta dagens och morgondagens behov av ekonomiskt
hållbara skolenheter och pedagogik. Anpassningskostnaderna beräknas av
Skurups Kommunala AB uppgå till högst ansenliga belopp enligt samma
skrivelse och är inte långt ifrån kostnaderna för en helt ny skola. Skolan blir
trots anpassningarna inte fullt ändamålsenlig.
Kostnader för totalrenovering: ca 60 Mkr exklusive tillfälliga lokaler.
Ekonomiskt bärkraftig enhet tillskapas ej i detta scenario.
Kostnader för om- och tillbyggnad: ca 90 Mkr exklusive tillfälliga lokaler.
En ny, helt anpassad, ändamålsenlig och ekonomiskt bärkraftig grundskola i
Rydsgård bedöms kosta mellan 100 och 120 Mkr enligt bilagd skrivelse och
tillfälliga lokaler krävs ej.
Det bokförda värdet är idag ca 5.000.000 kr som ett resultat av en historiskt
passiv förvaltning av fastigheten.
Beslutsunderlag

Justerandes signatur
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Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-03-15.
Skrivelse från Skurups Kommunala AB, daterad 2019-03-15.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 146:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 126:
* Att kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen att såsom beställare
låta uppföra en ny modern grundskola i Rydsgård, med placering norr om
Rydsgårds Arena på del av fastigheten Örsjö 1:51 med planerad driftstart år
2021/2022.
* Att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna
eventuella optioner.
* Att den nya skolan anpassas till modern pedagogik, stimulerande utemiljö
och ger skolförvaltningen goda förutsättningar att bedriva en ekonomiskt
hållbar enhet med hänsyn till bland annat storlek och låga driftkostnader.
* Att till politisk referensgrupp för projektet välja kommunstyrelsens
arbetsutskott och att projektet fortlöpande skall redovisas i
kommunfullmäktige.
* Att Skurups Kommunala AB utses till utförare.
* Att kommunfullmäktige genom ägardirektiv via Skurups Kommunhus AB
ger Skurups Kommunala AB i uppdrag att bryta befintligt hyreskontrakt
avseende Hallenborgskolan när ny skola är i drift, samt vidta nödvändiga
åtgärder för att då sälja fastigheten i delar avsedda för villatomter. Samt att i
övrigt ge Skurups Kommunala AB i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder
för att tillskapa ovanstående grundskola.
* Att kommunfullmäktige fastställer utökad borgensram för Skurups
Kommunala AB:s upplåning, och godkänner upplåning av Skurup
Kommunala AB av densamma, motsvarande investeringskostnaden för
ovanstående projekt.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Jörgen Sjöslätt (C) och Johan Bolinder (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Axelsson (S) yrkar med instämmande av Sven-Åke Strandberg (KV),
Eva Hallmer Lindahl (L), Kristina Wieslander (V), Maria Ivansson (MP)
och Babak Rahimi (V) att ärendet återremitteras för analys av
finansieringen, redovisning av driftskostnader, behovsunderlag samt
konsekvensanalys. Maria Ivansson (MP) yrkar dessutom att återremissen
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ska innehålla en motivering till skolans placering.
Lars Nyström (SD) och Johan Bolinder (M) yrkar avslag på återremissen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner 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. Kommunfullmäktige beslutar således som en
minoritetsåterremiss att återremittera ärendet med den motivering som
angivits av Lena Axelsson (S) och Maria Ivansson (MP).
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Hanna Hallberg, upphandlare.
Marcus Willman, kommundirektör.
Skurups Kommunala AB, Jane Bergman.
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Förslag om ny förskola i Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphandla hyra av en ny förskola i Skivarp
att ersätta nuvarande förskola och ge framtida utvecklingsmöjligheter.
Återrapportering gällande elevunderlag och ekonomisk analys ska ske till
kommunfullmäktige i augusti/september.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen hyr i nuläget en förskola i Skivarp kallad Blåklinten med fyra
avdelningar. Lokalerna är ombyggda lägenheter och även om anpassningar
gjorts är lokalerna inte optimerade för förskoleverksamhet. Lokalerna är
generellt några av kommunens sämsta förskolelokaler.
För att höja kvaliteten i verksamheten, bidra till en bättre arbetsmiljö för
barn och vuxna, samt öka attraktiviteten i Skivarp som samhälle föreslås att
en ny förskola byggs.
Då kommunen har många investeringsbehov framöver kommer kommunen
och dess koncernägda bolag inte att klara samtliga investeringar själva utan
att detta påverkar kommunkoncernens soliditet väsentligt. Det kan också
ifrågasättas om kommunkoncernen alltid varit den bästa fastighetsägaren
historiskt, samt huruvida den minskade flexibilitet ett ägande innebär alltid
är fördelaktigt.
Mot denna bakgrund föreslås att Serviceförvaltningen ges i uppdrag att i
dialog med Skolförvaltningen upphandla en ny ändamålsenlig förskola
utanför kommunkoncernen med placering norr om landsvägen i Skivarps
tätort med framtida utvecklingspotential. Skurups kommun kommer att hyra
lokalerna av den externa hyresvärden till marknadsmässiga villkor. Hyran
kommer från det att fastigheten tas i bruk, att belasta förskoleramen.
Nuvarande hyresavtal sägs upp på sådant sätt att verksamheten frånträder
lokalerna när de nya står klara.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2019-03-12.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 147:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 127:
Kommunfullmäktige föreslås enligt följande:
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Huvudförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att upphandla hyra av en ny förskola i Skivarp
att ersätta nuvarande förskola och ge framtida utvecklingsmöjligheter.
Alternativförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att hyra en ny förskola i Skivarp att ersätta
nuvarande förskola och ge framtida utvecklingsmöjligheter. Drift och
ägande av förskolan i Skivarp ska ske inom kommunkoncernen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Kent Olsson (SkuP), Jimmy Nilsson (SD), Solbritt
Lundgren (C) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
huvudförslag.
Magnus Alm (S) yrkar med instämmande av Anders Bengtsson (L) bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag. Samt i andra hand följande tillägg:
Återrapportering gällande elevunderlag och ekonomisk analys ska ske till
kommunfullmäktige i augusti/september.
Maria Ivansson (MP) yrkar med instämmande av Babak Rahimi (V) att
ärendet återremitteras för analys av finansieringen, redovisning av
driftskostnader, behovsunderlag samt konsekvensanalys.
Johan Bolinder (M), Björn Hortevall (M), Åsa Ekblad (M) och Lars
Nyström (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
och alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens huvudförslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på Magnus Alms (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Hanna Hallberg, upphandlare.
Marcus Willman, kommundirektör.
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Bolagsordning för Skurups Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad bolagsordning för
Skurups Kommunhus AB med följande komplettering i § 13:
Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelse och
lekmannarevisorer.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordningarna för kommunens
bolag; Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB,
Skurups Elverk AB och Skurups Jordbruks AB. Syftet med revideringarna
är att skapa en enhetlighet i formaliareglerna samt att göra nödvändiga
förändringar vad gäller styrelsernas sammansättning.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att under § 15
Firmateckning ska förtydligas att det avser 8 kap, 29 §, aktiebolagslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-03-20.
Förslag till reviderad bolagsordning för Skurups Kommunhus AB.
Nuvarande bolagsordning för Skurups Kommunhus AB.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 148:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 128:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till reviderad
bolagsordning för Skurups Kommunhus AB godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar med
instämmande av Ingvar Wennersten (SD) att bolagsordningen, § 13,
kompletteras med följande punkt: Anmälan av kommunfullmäktiges beslut
om styrelse och lekmannarevisorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på komplettering gällande § 13

Justerandes signatur

17 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 180

Dnr KS 2019.498

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

bolagsordningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
VD Marcus Willman.

Justerandes signatur

18 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 181

Dnr KS 2019.499

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Bolagsordning för Skurup Kommunala AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad bolagsordning för Skurup
Kommunala AB med följande komplettering i § 13:
Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelse och
lekmannarevisorer.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordningarna för kommunens
bolag; Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB,
Skurups Elverk AB och Skurups Jordbruks AB. Syftet med revideringarna
är att skapa en enhetlighet i formaliareglerna samt att göra nödvändiga
förändringar vad gäller styrelsernas sammansättning.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att under § 15
Firmateckning ska förtydligas att det avser 8 kap, 29 §, aktiebolagslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-03-20.
Förslag till reviderad bolagsordning för Skurup Kommunala AB.
Nuvarande bolagsordning för Skurup Kommunala AB.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 149:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 129:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till reviderad
bolagsordning för Skurup Kommunala AB godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar med
instämmande av Ingvar Wennersten (SD) att bolagsordningen, § 13,
kompletteras med följande punkt: Anmälan av kommunfullmäktiges beslut
om styrelse och lekmannarevisorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på komplettering gällande § 13

Justerandes signatur

19 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 181

Dnr KS 2019.499

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

bolagsordningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Skurups Kommunhus AB.
Skurup Kommunala AB.

Justerandes signatur

20 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 182

Dnr KS 2019.500

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Bolagsordning för Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutat att godkänna reviderad bolagsordning för
Skurupshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordningarna för kommunens
bolag; Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB,
Skurups Elverk AB och Skurups Jordbruks AB. Syftet med revideringarna
är att skapa en enhetlighet i formaliareglerna samt att göra nödvändiga
förändringar vad gäller styrelsernas sammansättning.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att under § 15
Firmateckning ska förtydligas att det avser 8 kap, 29 §, aktiebolagslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-03-20.
Förslag till reviderad bolagsordning för Skurupshem AB.
Nuvarande bolagsordning för Skurupshem AB.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 150:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 130:
Kommunfullmäktige föreslås beslut att förslaget till reviderad bolagsordning
för Skurupshem AB godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

21 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 182

Dnr KS 2019.500

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Skurups Kommunhus AB.
Skurupshem AB.

Justerandes signatur

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

22 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 183

Dnr KS 2019.501

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Bolagsordning för Skurups Elverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad bolagsordning för
Skurups Elverk AB med följande komplettering i § 13:
Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelse och
lekmannarevisorer.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordningarna för kommunens
bolag; Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB,
Skurups Elverk AB och Skurups Jordbruks AB. Syftet med revideringarna
är att skapa en enhetlighet i formaliareglerna samt att göra nödvändiga
förändringar vad gäller styrelsernas sammansättning.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att under § 15
Firmateckning ska förtydligas att det avser 8 kap, 29 §, aktiebolagslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-03-20.
Förslag till reviderad bolagsordning för Skurups Elverk AB.
Nuvarande bolagsordning för Skurups Elverk AB.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 151:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 131:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till reviderad
bolagsordning för Skurups Elverk AB godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar med
instämmande av Ingvar Wennersten (SD) att bolagsordningen, § 13,
kompletteras med följande punkt: Anmälan av kommunfullmäktiges beslut
om styrelse och lekmannarevisorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på komplettering gällande § 13

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 183

Dnr KS 2019.501

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

bolagsordningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Skurups Kommunhus AB.
Skurups Elverk AB.

Justerandes signatur

24 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 184

Dnr KS 2019.502

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Bolagsordning för Skurups Jordbruks AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad bolagsordning för
Skurups Jordbruk AB med följande komplettering i § 13:
Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelse och
lekmannarevisorer.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordningarna för kommunens
bolag; Skurups Kommunhus AB, Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB,
Skurups Elverk AB och Skurups Jordbruks AB. Syftet med revideringarna
är att skapa en enhetlighet i formaliareglerna samt att göra nödvändiga
förändringar vad gäller styrelsernas sammansättning.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att under § 15
Firmateckning ska förtydligas att det avser 8 kap, 29 §, aktiebolagslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-03-20.
Förslag till reviderad bolagsordning för Skurups Jordbruks AB.
Nuvarande bolagsordning för Skurups Jordbruks AB.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 152:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 132:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till reviderad
bolagsordning för Skurups Jordbruks AB godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar med
instämmande av Ingvar Wennersten (SD) att bolagsordningen, § 13,
kompletteras med följande punkt: Anmälan av kommunfullmäktiges beslut
om styrelse och lekmannarevisorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på komplettering gällande § 13

Justerandes signatur

25 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 184

Dnr KS 2019.502

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

bolagsordningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Skurups Kommunhus AB.
Skurups Jordbruks AB.

Justerandes signatur

26 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 185

Dnr KS 2013.710

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Fråga om huvudansvar för kulturplanen och
fritidsplanen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen
huvudansvaret för kulturplanen och fritidsplanen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsberedningen avvecklades 2018-12-31 och dess
ansvarsområden överfördes till kommunutvecklingsberedningen
(allmänkultur, bibliotek, fritid, föreningsstöd) och skol- och
utbildningsberedningen (kulturskola, fritidsgårdar). Kulturplanen och
fritidsplanen innehåller delar tillhörande båda beredningarna.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 153:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 153:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunutvecklingsberedningen
huvudansvaret för kulturplanen och fritidsplanen.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-02-05, § 3:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunutvecklingsberedningen
huvudansvaret för kulturplanen och fritidsplanen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD) och Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till
kommunutvecklingsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

27 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 185

Dnr KS 2013.710

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Gun Andersson, administratör.

Justerandes signatur

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

28 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 186

Dnr KS 2018.106

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Svar på motion från Kent Olsson (-) m fl om att
dagcentralen Kristallen har öppet under helgdagar och
att bemanning tillsätts för ändamålet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framkommer att Dagcentralen Kristallen på Flintebro är
mycket uppskattad av de äldre i vår kommun och har varje vecka ca 600
besök. Verksamhet bedrivs måndag till fredag och de anställda gör ett
mycket gott arbete till glädje för alla besökande.
Helgerna är det dock stängt och vi vet att många både boende på Flintebro
men även boende hemma och på andra äldreboende efterlyser aktiviteter på
lördagar, söndagar och helgdagar för att även dessa dagar få lite glädje i
tillvaron.
I motionen föreslås:
att Kristallen har öppet ett par timmar på lördagar, söndagar och andra
helgdagar och att förvaltningen tillsätter den bemanning som behövs.
Kristallen har öppet alla dagar och kvällar, dock utan personal som ej är i
tjänst kvällar och helger. Kristallen är välbesökt på de aktiviteter som
planerats in under vardagar. Flest besökare till Kristallen är besökare som
inte är bosatta på Flintebro. Dagliga aktiviter presenteras i program för
aktuell vecka.
Fram till december 2017 var Kristallen bemannad under helgdagar som
inföll måndag till fredag, vilket den varit under flera år. Vid aktiviter under
helgdagar (måndag-fredag) presenterades program för aktuell dag i god tid.
Vid dessa tillfällen kom enstaka (två till tre besökande) eller inga besökare
alls.
Individ- och omsorgsförvaltningen finner att efterfrågan av helgaktiviteter ej
finns varför bemanning under helgdagar avslutades i december 2017. Under
helger och helgdagar sker som regel besök eller resor till anhöriga varför
efterfrågan saknas.
Temakvällar med en personalnärvarande genomförs ca två gånger per
månad, endast ett fåtal besökare deltager.
Det finns möjlighet för olika intressegrupper att få tillgång till Kristallen för
aktiviteter samtliga dagar, även helger.
Kristallen avsåg då att genomföra en enkätundersökning om målgruppens
Justerandes signatur

29 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 186

Dnr KS 2018.106

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

behov och önskemål (inkl ev säsongsinriktade aktiviteter) före sommaren
2018. Även aktiviteter till självkostnadspriser kommer att omfattas av denna
enkät.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2018-09-24 för komplettering
avseende resultat på genomförd enkätundersökning.
Enkäten skickade ut till 1.070 kommunmedborgare som var 75 år och äldre.
Totalt inkom 363 enkät svar. Av dessa svar framförde 263 olika önskemål:
8 svarade att man önskade öppet kvällstid vardag
33 svarade att manönskade öppet under lördag söndag
21 svarade att man önskade öppet under helgdagar om det sammanföll med
vardag
201 svarade att nuvarande öppettider var tillräckliga
Aktiviteter utöver det utbud som erbjuds idag har inte någon efterfrågan.
Som ett exempel anordnade Kristallen under en temakväll (filmkväll) i
oktober 2018, endast 6 besökare deltog.
Det finns möjlighet för olika intressegrupper och frivilliga att få tillgång till
Kristallen för aktiviteter samtliga dagar, även helger och kvällar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-21.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-13.
Motion daterad 2018-01-09.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 154:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 133:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 343:
Motionen återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på enkätsvar inom
äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 251:
Kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige: Motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 185: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Motionen anses besvarad.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 186

Dnr KS 2018.106

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Kommunfullmäktige, 2018-01-29 § 40: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kent Olsson (-).
Sven Rosengren (-).
Anders Kristiansen (-).
Niklas Sjöberg (-).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Helene Ljunggren, enhetschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 187

Dnr KS 2018.296

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Svar på medborgarförslag om förlängt öppethållande
av dagverksamheten Kristallen på Flintebro
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Av medborgarförslag föreslås om öppethållande av dagverksamheten
Kristallen på Flintebro även på lördagar och helger.
Kristallen har öppet alla dagar och kvällar, dock utan personal som ej är i
tjänst kvällar och helger. Kristallen är välbesökt på de aktiviteter som
planerats in under vardagar. Flest besökare till Kristallen är besökare som
inte är bosatta på Flintebro. Dagliga aktiviter presenteras i program för
aktuell vecka.
Fram till december 2017 var Kristallen bemannad under helgdagar som
inföll måndag till fredag, vilket den varit under flera år. Vid aktiviter under
helgdagar (måndag-fredag) presenterades program för aktuell dag i god tid.
Vid dessa tillfällen kom enstaka (två till tre besökande) eller inga besökare
alls.
Individ- och omsorgsförvaltningen fann att efterfrågan av helgaktiviteter ej
finns varför bemanning under helgdagar avslutades i december 2017. Under
helger och helgdagar sker som regel besök eller resor till anhöriga varför
efterfrågan saknas.
Temakvällar med en personalnärvarande genomförs ca två gånger per
månad, endast ett fåtal besökare deltager.
Det finns möjlighet för olika intressegrupper och frivilliga att få tillgång till
Kristallen för aktiviteter samtliga dagar, även helger.
Kristallen avsåg att genomföra en enkätundersökning om målgruppens
behov och önskemål (inkl ev säsongsinriktade aktiviteter) före sommaren
2018. Även aktiviteter till självkostnadspriser skulle omfattas av enkäten.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2018-09-24 för komplettering
avseende resultat på genomförd enkätundersökning.
Enkäten skickades ut till 1.070 kommunmedborgare som var 75 år och
äldre. Totalt inkom 363 enkätsvar. Av dessa svar framförde 263 olika
önskemål:
8 svarade att man önskade öppet kvällstid vardag
33 svarade att man önskade öppet under lördag söndag

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 187

Dnr KS 2018.296

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

21 svarade att man önskade öppet under helgdagar om det sammanföll med
vardag
201 svarade att nuvarande öppettider var tillräckliga
Aktiviteter utöver det utbud som erbjuds idag har inte någon efterfrågan.
Som ett exempel anordnade Kristallen en temakväll (filmkväll) i oktober
2018, endast 6 besökare deltog.
Det finns möjlighet för olika intressegrupper och frivilliga att få tillgång till
Kristallen för aktiviteter samtliga dagar, även helger och kvällar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21.
Tjänsteskrivelse 2018-04-23.
Motion daterad 2018-02-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 155:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 134:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-02-04, § 6: Individ- och
omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 388: Ärendet återremitteras i avvaktan
på enkätsvar från boende med flera.
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 357: Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2018-08-07 § 265:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot individ- och
omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänsyn till den
eventuella ombyggnaden av Kristallens dagliga verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21, § 197: Arbetsutskottets
förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
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Dnr KS 2018.296

Kommunfullmäktige

2019-05-27
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KS 2019.4

individ- och omsorgsberedningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänsyn till den
eventuella ombyggnaden av Kristallens dagliga verksamhet.
Individ- och omsorgsberedningen, 2018-05-07 § 24: Individ och
omsorgsberedningen anser att ärendet är besvarat med hänsyn till den
eventuella ombyggnaden av Kristallens dagliga verksamhet.
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 149:
Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget remitteras till
Individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på individ- och omsorgsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagställaren.
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ola Bentzen, vård och omsorgschef.
Helene Ljunggren, enhetschef.

Justerandes signatur
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Beslutande organ
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KF § 188

Dnr KS 2018.749

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om att
införskaffa läkemedelsrobotar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles, innebärande att Skurups kommun införskaffar några
läkemedelsrobotar för att utvärdera om denna teknik är något för Skurups
kommun att satsa på.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) yrkar på att Skurups kommun införskaffar några
läkemedelsrobotar för att utvärdera om denna teknik är något för Skurups
kommun att satsa på.
Av tjänsteskrivelsen framgår att nyttoeffekten från andra kommuner som
möjliggjort användandet av läkemedelsrobotar har visat sig att livskvaliteten
och hälsa har förbättrats för patienten, då denna får en bättre kontinuitet av
läkemedelsintaget. Patienterna har fått en mer aktiv dag då denna inte är lika
bunden till hemmet för att vänta på läkemedelsbesök.
Diskussioner förs i individ- och omsorgberedningen gällande finansieringen
av leasingkostnaden då den personaltid som sparas in inte genererar
minskade kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28.
Motion, 2018-06-28.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 156:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 135:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag: Motionen bifalles.
Individ- och omsorgsberedningens alternativförslag: Motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-02-04, § 7: Individ- och
omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag Motionen bifalles.
Alternativförslag Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 365: Motionen remitteras till Individ-
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och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition individ- och omsorgsberedningens
huvudförslag och alternativförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller huvudförslaget, det vill säga att motionen bifalles.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Individ och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, Förvaltningschef.
Anna-Lena Fällman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Ola Bentzen, Vård och omsorgschef.
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Svar motion från Sven Rosengren (-) Anders
Kristiansen (-) och Niklas Sjöberg (-) om införande av
tobaksfri skoltid i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till
att kommunstyrelsen 2018-10-03, § 355, fattat beslut om tobaksfri skoltid.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Sven Rosengren (-), Anders Kristiansen (-), och Niklas
Sjöberg (-) föreslås att Skurups kommun inför tobaksfri skoltid vilket
innebär att den tid då skolan bedriver sin verksamhet ska vara tobaksfri
oavsett om elever eller lärare är på eller utanför skolans område.
Kommunstyrelsen fattade 2018-10-03 beslut om att införa en tobaksfri
skoltid. Detta innefattar även framtagandet av en policy. Den tobaksfria
skoltiden ska genomföras från och med höstterminen 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06.
Motion daterad 2017-12-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 157:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 136:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningen förslår att kommunfullmäktige
beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen
2018-10-03, § 355, fattat beslut om tobaksfri skoltid.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-02-11, § 5: Kommunfullmäktige
beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen
2018-10-03, § 355, fattat beslut om tobaksfri skoltid.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-04-09, § 10: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, § 36, att remittera motionen
till skol- och utbildningsberedningen.

Justerandes signatur

37 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 189

Dnr KS 2017.1213

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till skol- och utbildningsberedningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-), Anders Kristiansen (-), och Niklas Sjöberg (-)
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på interpellation från Maria Ivansson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om Skurups klimatmål
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Maria Ivansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om Skurups klimatmål.
Föreligger svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Johan
Bolinder (M).
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-03-25.
svar på interpellation, 2019-04-18.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 158:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 131:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Svar på interpellation från Jeanette Bohman (L) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen
Sjöslätt (C) om värdegrunden i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Jeanette Bohman (L) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen Sjöslätt (C) om
värdegrunden i Skurups kommun.
Föreligger svar på interpellation från kommunutvecklingsberedningens
ordförande Jörgen Sjöslätt (C).
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-02-21.
Svar på interpellation, 2019-03-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 159:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 113:
Interpellationen bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 90:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående klarläggande av kostnaden för
ensamkommande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1,2,4 och 5 i interpellationen får
ställas, medan punkt 3 berör myndighetsutövning mot enskild och föreslås
därmed ej få ställas. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till kommunstyrelsens
ordförande angående klarläggande av kostnaden för ensamkommande.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 160:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-04-11 § 13:
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige att
punkterna 1,2,4 och 5 i interpellationen får ställas, medan punkt 3 berör
myndighetsutövning mot enskild och föreslås därmed ej få ställas.
Kommunfullmäktige 20196-03-25 § 134:
Interpellationen återremitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att interpellationen i sin helhet ska få ställas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och Ingvar Wennerstens (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidieberedningens förslag.
__________
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Motion med förslag om att öppna en familjecentral i
Skurup under 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 162:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 132:
Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till individoch omsorgsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Motion med förslag om planering för genomförande av
seniorboende med olika servicegrad i alla
kommundelarna
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
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, 2019-03-25.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 163:
Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 133
Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till individ
och omsorgsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Motion från Babak Rahimi (V) om kraftigt utökat
byggande av hyresrätter för att korta bostadskön
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) om kraftigt utökat byggande av hyresrätter
för att korta bostadskön.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-03-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 164:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Motion från Lars Nyström (SD) om bemötande av
återvändande terrorister
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om bemötande av återvändande terrorister.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-03-22.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 165:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Medborgarförslag om svensk flagga
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om svensk flagga.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-03-07.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 166:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget kan remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Medborgarförslag om cykelbana i Janstorp från
Kämpavallen till avfartsvägen 200 m söder om
Broddakorset
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om cykelbana i Janstorp från Kämpavallen till
avfartsvägen 200 m söder om Broddakorset.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-04-10.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 167:
Ärendet bordläggs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Medborgarförslag om att alla medarbetare vid
kommunen ska vara skyldiga att lämna utdrag ur
polisens belastningsregister
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att alla medarbetare vid kommunen ska vara skyldiga
att lämna utdrag ur polisens belastningsregister.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-04-05.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 168:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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2019-05-27
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KS 2019.4

Medborgarförslag om att hårdgöra ytan mellan
friluftsbadet och Kyrkogatan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att hårdgöra ytan mellan friluftsbadet och
Kyrkogatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-04-12.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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KS 2019.4

Medborgarförslag om övergångsställe vid ICA och
Dollarstore i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om övergångsställe vid ICA och Dollarstore i Skurup.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-04-23.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) och Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar att
medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Medborgarförslag om gupp i korsningen
Elleholmsvägen-Föreningsgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om gupp i korsningen Elleholmsvägen-Föreningsgatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-05-02.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Medborgarförslag om att förse skolorna i kommunen
med hjärtstartare
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att förse skolorna i kommunen med hjärtstartare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-05-07.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår att medborgarförslaget
remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om medborgarförslaget ska remitteras till
skol- och utbildningsberedningen eller kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till skol- och
utbildningsberedningen.
__________
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Motion från Ingvar Wennersten (SD) om kommunens
handläggande av vattenförbrukningsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om kommunens handläggande av
vattenförbrukningsavgifter.
Beslutsunderlag
Motion 2019-04-14.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Motion från Gertrud Ekman (S) om införande av
brandvarnare kopplat till trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Gertrud Ekman (S) om införande av brandvarnare kopplat till
trygghetslarm.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-04-23.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till individoch omsorgsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Motion från Gertrud Ekman (S) om att återinföra
förtroendenämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Gertrud Ekman (S) om att återinföra förtroendenämnden.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-04-23.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt
(SD) om att se över innehållsförteckningen i våra
livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen Lidfeldt (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) om att se över
innehållsförteckningen i våra livsmedel.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-04-25.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Motion från Maria Ivansson (MP) om att minska
spridning av plast från konstgräs
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Maria Ivansson (MP) om att minska spridning av plast från
konstgräs.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-05-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Val av revisor till och med 2021 i Sydvästra Skånes
Vattenråd
Kommunfullmäktiges beslut
Tommy Göransson (S) utses till revisor i Sydvästra Skånes Vattenråd till
och med 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av revisor till Sydvästra Skånes Vattenråd.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Tommy Göransson (S) utses till revisor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Tommy Göransson (S) ska utses till
revisor och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

58 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 210

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Nämndemannavalet 2019 Ystad Tingsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till nämndemän vid Ystad
tingsrätt:
Bertil Nordström
Lis-Lott Hortevall
Hasse Månsson
Sven Rosengren
Pernilla Lidfeldt
Monica Larsson
Ingrid Book
Mattias Svedman
Eva Hallmer Lindahl
Conny Axtelius
Sandra Jelves
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av nämndemän till Ystad tingsrätt.
Skurups kommun ska utse 11 nämndemän till nästa mandatperiod.
__________

Justerandes signatur

59 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 211

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

Avsägelse Claes-Eric Claesson från styrelseuppdraget
i Skurups Jordbruk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Claes-Erik Claesson beviljas entledigande från styrelseuppdrag i Skurups
Jordbruks AB.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse Claes-Eric Claesson från styrelseuppdraget i Skurups Jordbruk
AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-05-07.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Claes-Erik Claesson ska beviljas
entledigande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

60 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 212

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

Diarienummer

2019-05-27

KS 2019.4

Avsägelse Annelie Malmström (M) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Annelie Malmström (M) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige.
Protokollet inges till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Annelie Malmström (M) som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse. 2019-05-27.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Annelie Malmström (M) ska beviljas
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

61 (61)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Diarienummer

KS 2019.4

KF § 213

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna och det noteras att kommunfullmäktiges
ordförande återkommer med svar till Lars Nyström (SD) och Babak Rahimi
(V).
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande AnnHelen Nilsson (C) angående när kommunfullmäktige kommer att övergå till
digitalt omröstningssystem. Kommunfullmäktiges ordförande återkommer
med svar.
Johan Bolinder (M) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande AnnHelen Nilsson (C) angående när E-förslag kommer att införas.
Kommunfullmäktiges ordförande svarar att detta sker i månadsskiftet
augusti/september enligt kommunfullmäktiges beslut.
Babak Rahimi (V) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande AnnHelen Nilsson (C) angående när motion om segregationens kostnader
beräknas besvaras. Kommunfullmäktiges ordförande återkommer med svar.
__________

Justerandes signatur

Omröstningslista 2019-05-27

Ledamöter

Kommunfullmäktige Skurups Kommun
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Ja Nej

Nicklas Olsson

M

X

Johan Bolinder

M

X

Åsa Ekblad

Björn Hortevall

Bianka Mårtensson
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M
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M
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Ledamöter

Kommunfullmäktige Skurups Kommun
§ 178

Ja Nej

Bengt Andersson

S

Kent Johansson

S

Anncristin Svensson
Helena Samuelsson

S

X

S

X

Kristina Wieslander

V

Sven Åke Strandberg

KV

Babak Rahimi

Maria Ivansson

Eva Hallmer Lindahl
Anders Bengtsson

X

X

X

V

X

MP

X

X

L
L

X

Lars Nyström

SD

X

Pernilla Lidfeldt

SD

X

Lars Dekan

Jimmy Nilsson
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SD
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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
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S
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Marie-Louise Frödin
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MP
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Ingrid Book

SD
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