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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2019-06-17, kl. 15.00–
21.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Jörgen Petersén, ekonomichef
Bertil Nordström, revisor
Karl Kårebrant, revisor

Justerade paragrafer

§ 172–210

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-06-25 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Magnus Alm (S)

Åsa Ekblad (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Datum då anslaget tas ned

2019-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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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), §§ 178-210
Bengt Andersson (S)
Anncristin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Jeanette Bohman (L)
Maria Ivansson (MP), §§ 172-178 (delvis 178)
Jörgen Sjöslätt (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lis-Lott Hortevall (M), delvis tjg
Andreas Oskarsson (M)
Tommy Elofsson (M)
Conny Axtelius (S), delvis tjg
Kerstin Peterson-Brodda (L), fr kl 17
__________
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Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Pontus Axgart (M), §§ 178-210
Kristina Andersson (M)
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)
Lis-Lott Hortevall (M), tjg ers §§ 172-177
Ingemar Johansson (C), tjg ers
Sven Rosengren (SkuP), tjg ers
Angelo Lo Presti (S), tjg ers
Conny Axtelius (S), tjg ers §§ 172-177
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Babak Rahimi (V), tjg ers

Fredrik Roström (S), fr kl 17.10
Jan-Erik Persson (KV)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Stig Åhlander (SD), till kl 20.30
Barbara Demorit (SD)
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KF § 172

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Åsa Ekblad (M) och Magnus Alm (S) utses till att justera protokollet. Göran
Lindahl (SD) utses till ersättare.
__________
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KF § 173

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige gör följande ändringar i föredragningslistan:
- Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Rydsgårdshus behandlas under
punkt 33.
- Årsredovisning för Samordningsförbundet Nils samt frågan om
ansvarsfrihet, tas upp som nytt ärende och behandlas efter punkt 7.
Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar att följande
ändringar görs:
- Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Rydsgårdshus behandlas under
punkt 33.
- Årsredovisning för Samordningsförbundet Nils samt frågan om
ansvarsfrihet, tas upp som nytt ärende och behandlas efter punkt 7.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att punkt 7, Förslag om ny skola i
Rydsgård, dras ur.
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på Sven Åke Strandbergs (KV) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på ändringar i dagordningen gällande
val av auktoriserad revisor och Samordningsförbundet Nils och finner att
kommunfullmäktige godkänner dessa ändringar.
Härefter ställer ordföranden proposition på Sven Åke Strandbergs (KV)
yrkande och Johan Bolinders avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår Sven Åke Strandbergs yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på Sven-Åke Strandbergs (KV) yrkande
Nej-röst för bifall till Sven-Åke Strandbergs (KV) yrkande
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,

Justerandes signatur
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KF § 173
14 ja-röster och 3 nej-röster medan 24 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå Sven Åke Strandbergs (KV)
yrkande.
__________

Justerandes signatur
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Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas:
Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens ordförande har deltagit i styrelsemöte med Sysav.
Serviceavgift är under införande från 2020. Nytt konsortialavtal kommer att
förhandlas fram.
- Kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj hade bland annat fokus på
hur det prognostiserade underskottet ska hanteras.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Arbetet med klimatstrategi och energiplan har påbörjats.
- Behandling av detaljplaner.
Individ- och omsorgsberedningen
- Fördjupad information från verksamheterna anhörigstöd och unga
föräldrar.
- Presidiet deltagit i sammanträden med Kommunala pensionärsrådet och
Tillgänglighetsrådet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Inofficiell invigning av Präsamosseskolan.
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om arbetsordningens
bestämmelser om interpellationer.
__________
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Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger Länsstyrelsens protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren
i Skurups kommun den 10 april 2019.
__________
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Budget 2020 med plan för 2021 och 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Antar det styrande borgerliga blockets förslag till budget och
investeringsutrymme för 2020 och plan 2021-2022.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Antar förslag till kommunala avgifter 2020. Hamnavgiften Abbekås ska
vara oförändrad jämfört med 2019.
Antar förslag till VA-taxa 2020.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet,
Kommunens Väl och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
alternativförslag 1.
Sammanfattning av ärendet
De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om
målstyrning och delegation. Kommunfullmäktige har antagit ett flertal
måldokument och planer, som är styrande för verksamhetens bedrivande.
De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamheternas mål, prioritering,
omfattning och kvalitet samt att utvärdera pågående verksamheter.
Budgetarbetet bygger därmed på en decentralisering av ansvar och
befogenheter och den ekonomistyrmodell, som används, har successivt
anpassats till kommunens förutsättningar.
Ett övergripande mål för budgetåret är en budget i balans.
Kommunens budget fördelas på verksamhetsramar vilka fastställts av
kommunfullmäktige. Omfördelning av budgetramar mellan förvaltningarna
får inte göras utan kommunfullmäktiges godkännande. Intäkter från
verksamhet tillfaller respektive verksamhet (nettobudget).
Budget 2020 med flerårsplan för 2021 och 2022
Budgeten för Skurups kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som
antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen budgeterar under
perioden 2020 till 2022 ett resultatkrav på 1 procent. För att uppnå
målsättningen krävs dock anpassningar under perioden.
Även övriga två finansiella mål för god ekonomisk hushållning bör uppnås
utifrån förutsättningarna i den beslutade budgeten.

Justerandes signatur
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Verksamhetens ramtilldelning utgår från 2019 års nivå. Medel för
investeringar är fördelade utifrån ett fastställt utrymme, avskrivningar plus
årets resultat.
Det budgeterade resultatet kommer inte medge någon avsättning till
resultatutjämningsreserven fram till 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budget daterad 2019-05-06.
Budget 2020 flerårsplan 2021-2022, reviderad 2019-06-17.
Avgifter 2020 Skurups kommun, reviderad 2019-06-17.
Förslag VA-taxa 2020
Skrivelse VA-taxa 2019 daterad 2018-03-16.
Information och omvärld VA Skurups kommun
Skrivelse budget 2020 – SD
Förslag driftbudget 2020-2022 - SD
Förslag investeringsbudget 2020-2022 - SD
Driftramar 2020-2022 S+KV+MP+L+V
Investeringsramar 2020-2022S+KV+MP+L+V
MBL-protokoll
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 166:
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta det styrande borgerliga blockets förslag till budget och
investeringsutrymme för 2019 och plan 2020-2021.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta förslag till kommunala avgifter 2020.
Anta förslag till VA-taxa 2020.
Alternativförslag 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till budget och investeringsutrymme
för 2019 och plan 2020-2021.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta förslag till kommunala avgifter 2020.
Anta förslag till VA-taxa 2020.
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Alternativförslag 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta sverigedemokraternas förslag till budget och investeringsutrymme för
2019 och plan 2020-2021.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta förslag till kommunala avgifter 2020.
Anta förslag till VA-taxa 2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande redovisar att det föreligger ett skrivfel i
kommunstyrelsens förslag samt tjänsteskrivelsen - Rätt årtal ska vara budget
2020 samt plan för 2021 och 2022.
Ekonomichef Jörgen Petersén redovisar följande redaktionella revideringar:
• Ram 221 Ordningsvakter, kommunal bevakning har ändrats till trygghet.
och ram
222 Migrations- och integrationsverksamhet har lagts till i
budgetdokumentet.
• Redaktionella justeringar i avgiftskatalogen.
Johan Bolinder (M), Jörgen Sjöslätt (C), Sven Rosengren (SkuP) och Åsa
Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag.
Sven Rosengren (SkuP) yrkar att hamnavgiften Abbekås ska vara
oförändrad.
Magnus Alm (S), Eva Hallmer Lindahl (L), Babak Rahimi (V), Maria
Ivansson (MP) och Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag 1.
Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag,
alternativförslag 1 och alternativförslag 2 och finner att kommunfullmäktige
bifaller huvudförslaget.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens
huvudförslag utgör huvudförslag i omröstningen. För att utse motförslag
ställer ordföranden proposition på alternativförslag 1 och alternativförslag 2
och finner att kommunfullmäktige utser alternativförslag 1 till motförslag.
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Härefter godkänns följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
Nej-röst för bifall till alternativförslag 1
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla kommunstyrelsens huvudförslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på sven Rosengrens (SkuP) yrkande
om oförändrade hamnavgifter Abbekås och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Susanne Dehlén Börjesson, ekonom.
Kommunledningsgruppen.
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Förslag om ny skola i Rydsgård - återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
* Kommunfullmäktige uppdrar 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.
* Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna eventuella
optioner.
* 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.
* Till politisk referensgrupp för projektet välja kommunstyrelsens
arbetsutskott och att projektet fortlöpande skall redovisas i
kommunfullmäktige.
* Skurups Kommunala AB utses till utförare.
* Kommunfullmäktige ger genom ägardirektiv via Skurups Kommunhus
AB, 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.
* Kommunfullmäktige fastställer utökad borgensram för Skurups
Kommunala AB:s upplåning, och godkänner upplåning av Skurup
Kommunala AB av densamma, motsvarande investeringskostnaden för
ovanstående projekt.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kommunens Väl och
Liberalerna deltar inte i beslutet.
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
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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.
Ärendet har kompletterats med skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
daterad 2019-06-10 och skrivelse från Skurup Kommunala AB, daterad
2019-06-11. Kompletteringen avser det av kommunfullmäktige efterfrågade
analys av finansieringen, redovisning av driftskostnader, behovsunderlag,
konsekvensanalys samt motivering till skolans placering.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att skrivelse från
kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-06-10 tillgängliggjordes först i
direkt samband med att kommunstyrelsens möte. Underlaget har dock
lämnats in till kansliet i god tid.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-06-10.
Skrivelse från Skurup Kommunala AB, daterad 2019-06-11.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-03-15.
Skrivelse från Skurup Kommunala AB, daterad 2019-03-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 237: Kommunfullmäktige föreslås
besluta följande:
* 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
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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.
Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 178: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet för analys av finansieringen,
redovisning av driftskostnader, behovsunderlag, konsekvensanalys samt
motivering till skolans placering.
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.
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* 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
Johan Bolinder (M), Åsa Ekblad (M), Jörgen Lidfeldt (SD), Jörgen Sjöslätt
(C), Sven Rosengren (SkuP) och Lars Nyström (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Ivansson (MP) yrkar att följande tillägg görs: Att skolan byggs enligt
miljöbyggnad Silver med solceller på taket.
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på Maria Ivanssons (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Maria Ivanssons (MP) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Skurups Kommunala AB, Jane Bergman.
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Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Nils
samt fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för
Samordningsförbundet Nils samt beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsberättelse, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2018
för Samordningsförbundet Nils.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31.
Årsberättelse 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Revisionsrapport 2018.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 239: Kommunfullmäktige föreslås:
godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet Nils.
bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Nils för verksamhetsåret
2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Nils, Bengt Persson.
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Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för det
kommunala tillgänglighetsrådet med ändring i § 5, andra stycket
”Kommunstyrelsens presidium ska inbjudas att delta vid rådets
sammanträden.” som ändras så att det finns möjlighet att delegera
platsen till en annan partirepresentant.
Sammanfattning av ärendet
Rådets nuvarande reglemente är starkt föråldrat och i behov av en
revidering, vilket också har framförts av rådet. Den nuvarande benämningen
”handikappråd” mönstrades ur som benämning för flera år sedan. Förslaget
till reglemente ger tillgänglighetsrådet en struktur att arbeta utifrån.
Det upprättade förslaget till reglemente för tillgänglighetsrådet är godkänt
av rådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-04-04.
Förslag till reglemente för tillgänglighetsrådet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 167:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för det
kommunala tillgänglighetsrådet.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för det
kommunala tillgänglighetsrådet med Lars Nyströms (SD) ändringsförslag,
vilket innebär att § fem, andra stycket ”Kommunstyrelsens presidium ska
inbjudas att delta vid rådets sammanträden.” ändras så att det finns
möjlighet att delegera platsen till en annan partirepresentant.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) och Nicklas Olsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag.
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens alternativförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Tillgänglighetsrådet.
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Policy om luftledningar i Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar policy om luftledningar i Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 24 september 2018 beslutat om att upprätta en
policy mot luftledningar i Skurups kommun.
I förslaget till policy ställer sig Skurups kommun negativ till anläggandet av
nya luftledningar och förespråkar att befintliga luftburna ledningar
markförläggs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-14.
Förslag till policy om luftledningar i Skurups kommun.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 173:
Kommunfullmäktige förslås anta policy om luftledningar i Skurups
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15, § 23: Kommunfullmäktige
förslås anta policy om luftledningar i Skurups kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 314: Ärendet
återremitteras till förvaltningen för att harmonisera policyn med kommunens
övriga policys.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD) och Magnus Alm (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Per Andersson, exploateringsingenjör.

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2019.5

23 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 181

Dnr KS 2011.488

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Revidering av VA-plan för Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av VA-planen. Revideringen
innebär att prioriteringsordningen för återstående projekt inom
verksamhetsområdet blir Södergatan III, Södergatan II, Svaneholmsvägen
II, Svaneholmsvägen III, Norrgatan.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att projektet berörande VA-sanering på Södergatan
(Järnvägsgatan-Kristensgatan) har påbörjats önskar Serviceförvaltningen att
återstående del av Södergatan (projekt Södergatan III KristensgatanSaritslövsvägen) prioriteras. Prioriteringen innebär att VA-saneringen av
Södergatan, söderut från järnvägen, färdigställs år 2020 istället för enligt
beräknad tidsplan år 2021-2022. Önskad prioritering genomförs på grund av
behovet av sänkt hastighet och förbättrad trafikmiljö på Södergatan.
Önskad revidering av VA-planen överensstämmer med budgetförslag för år
2019-2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-21.
Bilaga 1. Karta över sträckningen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 177:
Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av VA-planen.
Revideringen innebär att prioriteringsordningen för återstående projekt inom
verksamhetsområdet blir Södergatan III, Södergatan II, Svaneholmsvägen
II, Svaneholmsvägen III, Norrgatan.
Kommunfullmäktige 2015-03-23, § 80:
1. VA-översikten antas.
2. VA-policyn antas.
3. VA-planen antas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
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kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, exploateringsingenjör.
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Förslag till ägardirektiv till Skurup Kommunala AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för tydliggörande av beräkningsmodell för
hyressättning.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har i uppdrag att tydligöra Skurup kommunala AB´s
ägardirektiv avseende ekonomiska mål.
Utgångspunkten för Kommunalas AB ägardirektiv är den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordning. I bolagsordningen framgår
följande styrning av bolagets ändamål.
”Bolagets syfte är att tillgodose Skurups kommuns behov av lokaler.
Bolaget skall tillämpa grundläggande kommunalrättsliga principer, d v s
likställighetsprincip, självkostnadsprincip och lokaliseringsprincip om inte
speciallagstiftning stadgar annorledes.
Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet.
Bolaget är upphandlande myndighet enligt lag om offentlig upphandling,
LOU.”
Bolaget bedriver kommunal verksamhet och därför gäller de
kommunalrättsliga principerna där bland annat självkostnadsprincipen
innefattas. I nuvarande ägardirektiv ska bolaget bedrivas utifrån
affärsmässiga principer vilket är ett avsteg från självkostnadsprincipen.
Eftersom självkostnadsprincipen kan ha flera dimensioner förtydligas detta
nedan.
Bolaget ska prissätta sina kommunala verksamhetslokaler och övriga
tjänster till den kommunala verksamheten utifrån följande definition av
självkostnadsprincipen;
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna
med samtliga faktiska kostnader som vid normal drift är motiverade för
professionell förvaltning. För bolaget gäller dessutom att självkostnaden ska
ha en långsiktighet (framtidsperspektiv), där bolagets underhålls- och
ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. Det innebär att det i
prissättningen ska ges utrymme för lånsiktiga investerings- och
underhållsplaner.
Utöver självkostnadsprincipens förtydligande i ägardirektivet tillförs
följande punkter till samma rubrik.
Ägaren ställer inget specifikt avkastningskrav men att bolaget har krav att
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utifrån sin verksamhets förutsättningar se till att det finns bra finansiella
förutsättningar över tid.
Med beaktande av det kommunala ändamålet och kommunens ekonomiska
ställning skall kommunen och bolaget i samråd söka lösningar som
tillgodoser kommunens samlade intresse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19.
Ägardirektiv för Skurup Kommunala AB 556528-9484, daterad 2019-03-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 168:
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändrade
ägardirektiv för Skurup Kommunala AB.
Kommunstyrelsens beslutar för egen del att utse kommunstyrelsens
arbetsutskott till referensgrupp vid upprättande av ny hyresmodell.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att ärendet återremitteras för tydliggörande av
beräkningsmodell för hyressättning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Jane Bergman, VD Skurup Kommunala AB.
Marcus Willman, kommundirektör/koncernchef.
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Finanspolicy för Skurups kommun och dess helägda
bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ändrad finanspolicy för Skurups
kommun och dess helägda bolag.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommuns ekonomienhet har fått i uppdrag att revidera den av
kommunfullmäktiges beslutade finanspolicy för Skurup kommun och dess
helägda bolag. En av anledningarna till revideringen är att omvärldens
finansiella villkor har ändrats. Detta medför att kommunens och dess bolags
riktlinjer behöver justeras, utifrån ett finansiellt perspektiv, för att uppnå
optimala strategiska beslut. Den reviderade finanspolicyn utgör tillika
finansiella riktlinjer för Skurups kommun vilket föreslås upphöra när ny
reviderad finanspolicy beslutas.
Det är tre områden i finanspolicyn som har ändrats. Placeringar,
finansiering-skuldhantering och etiska kriterier.
Placeringar;
Placeringar av likviditet på kort sikt har kompletteras med att man även kan
placera likvida medel även på längre sikt. Här finns ett förtydligande om
vilka parter och placeringskriterier som ska gälla.
Finansiering-skuldhantering;
Kommunen och bolagen bedriver olika typer av verksamheter vilket gör det
svårt att utforma gemensamma specifika riktlinjer. Kommunen och bolagen
måste självständigt utforma strategier utifrån sina specifika förutsättningar.
Gemensamma riktlinjer för tidbegränsning av ränte- och kapitalbindning
utgår därmed i finanspolicyn. Däremot får inte koncernens gemensamma
finansiella ansvar äventyras. Därför tydliggörs behovet av samråd,
samverkan och samordning i en särskild punkt i finanspolicyn.
Etiska kriterier;
I samband med att placeringar får en bredare och mer långsiktigt innehåll
kompletteras finanspolicyn med etiska kriterier, vilket också idag generellt
tillhör en finanspolicy i kommunala organisationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-16.
Förslag revidering finanspolicy för Skurups kommun och dess helägda
bolag.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 176:
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till ändrad finanspolicy för
Skurups Kommun och dess helägda bolag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Marcus Willman, kommundirektör.
Jörgen Petersén, ekonomichef.
VD, Skurup Kommunhus AB.
VD, Skurup Kommunala AB.
VD, Skurups Elverk AB.
VD, Skurupshem AB.
Skurups Jordbruks AB.
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Förslag till taxa för ansökning, tillsyn med mera enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till taxa för ansökning, tillsyn
med mera enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, att
gälla från och med 2019-07-01.
Sammanfattning av ärendet
En ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1
juli 2019 och ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för
tobaksförsäljning med kommunen som tillståndsgivande myndighet.
Med anledning härav måste kommunfullmäktige anta en ny taxa på för
ansökningar, tillsyn med mera enligt lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 178:
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till taxa för ansökning,
tillsyn med mera enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
att gälla från och med 2019-07-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Katarina Eckhardt, alkohol- och tobakshandläggare.
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Riktlinjer för kommunala markanvisningar och
exploateringsavtal (markanvisningspolicy)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för kommunala
markanvisningar och exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Förslag på riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
är framtagna av Serviceförvaltningen och innehåller de mål och
utgångspunkter som gäller vid försäljning och exploatering av mark.
Riktlinjerna syftar till att ge intresserade exploatörer och fastighetsägare
möjlighet att bedöma konsekvenserna av att förvärva mark eller ingå
exploateringsavtal med Skurups kommun.
De viktigaste delarna i riktlinjerna behandlar vilka processer som föranleder
markanvisnings- eller exploateringsavtal, vilka olika förfaranden som
används vid markanvisningar, vilka krav och villkor som ställs på
exploatören samt hur kostnadsfördelningen hanteras.
Kanslichef Christian Björkqvist förtydligar att maxtiden avseende återgång
av köpeavtal är två år. Sanktioner kan sträcka sig över längre tid än två år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-04.
Förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och
exploateringsavtal.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 183:
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till riktlinjer för kommunala
markanvisningar och exploateringsavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15, § 22: Kommunfullmäktige
föreslås anta förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och
exploateringsavtal.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska en redaktionell ändring
göras avseende att punkten 6.5 ska bytas till 6.4.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Jörgen Lidfeldt (SD) och Magnus Alm (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, exploateringsingenjör.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Tillfälliga statsbidrag - ensamkommande som fyller 18
år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att 195 miljoner kronor avsätts för
ensamkommande som fyller 18 år i höständringsbudgeten.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga
som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan
18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Fördelningen sker efter vistelse, det vill säga den kommun som ungdomarna
vistas i får ersättningen, inte den kommun som är ansvarig för placeringen.
Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter
att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget.
Den 1 juli 2017 började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners
mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet
kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för
asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. För de som har
vårdbehov och är placerade utgår en ersättning om 750 kr per dygn.
Generellt så ansvarar Migrationsverket för mottagandet av vuxna under
asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till
Migrationsverkets anläggningsboenden.
Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt
för kommuner att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den
kommun där de vistas.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) synpunkter på det tillfälliga
kommunbidraget är:
Det räcker till väldigt lite.
Det är osäkert hur lång tid det tar innan slutgiltigt asylbesked, så det är
därmed svårt att avgöra för hur lång tid det avser att räcka för.
Fördelningen är efter vistelse inte efter ansvarig kommun. Det innebär att
om en ansvarig kommun placerat i en annan kommun tillfäller bidraget till
vistelsekommunen, inte placeringsansvarig kommun. (Det kommer ej att bli
någon ändring kring detta).
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Biståndenligt 4:2 Socialtjänstlagen (SoL)
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl
för det.
Det är inte ett vårdbehov att gå klart skolan, men kommunen skulle kunna
ge bistånd avseende boende med stöd av 4:2 Socialtjänstlagen (SoL).
För den som är över 18 år och asylsökande och som får bistånd enligt 4:2
Socialtjänstlagen så får kommunen inte någon schablonersättning, (dvs
750kr/dygn). Kostnaderna ska då täckas av det tillfälliga kommunbidraget.
Om den enskilde får uppehållstillstånd och studerar erhåller kommunen
schablonersättningen.
Väljer kommunen att ha kvar 18-åringar och de sedan får uppehållstillstånd
räknas deras boende som EBO-boende (Lagen om eget boende) och inte en
anvisning. Det innebär att dessa inte räknas av från anvisningarna (gällande
vuxna).
Regeringen menar inte att de som skrivs upp i åldern är de som avses när det
gäller det tillfälliga kommunbidraget.
I detta underlag finns inga aspekter på barnens situation eller livsvillkor. Till
stora delar är det Riksdag och Regering som styr, genom fördelning av
ersättningar, kommunernas förutsättningar att arbeta med ensamkommande
barn.
Skurups kommun
I dag flyttar de ungdomar som inte har något vårdbehov till
Migrationsverket när de fyller 18 år.
Förslagsvis stannar de istället kvar i kommunen och fullföljer sin planering
gällande skolan. Den planeringen ser olika ut för varje individ.
Förslaget omfattar inte ungdomar placerade från Skurups kommuns sida i
andra kommuner då de får medel för detsamma. Till detta kommer att andra
kommuner troligen har ungdomar placerade i Skurups kommun och samma
princip bör i så fall även gälla för dem. Det vill säga att de får stanna i
Skurups kommun tills skolplaneringen är fullföljd.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 om att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för komplettering med aktuellt antal personer och
kostnadsbedömning.
Vid tillfälle för tjänsteskrivelse 2018-01-17, hade Skurups kommun 29
ensamkommande barn/ungdomar som väntade beslut om asyl.
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Idag finns det inga barn/ungdomar som under 18 år och som väntar beslut
om uppehållstillstånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-17.
Utredning, daterad 2019-03-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 179:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå förvaltningens förslag.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla förvaltningens förslag. Förslaget
innebär att barn/ungdomar inte skickas till Migrationsverket när de fyller 18
år och är i asylprocessen, utan blir kvar i kommunens försorg tills de slutfört
sina gymnasiestudier. Det gäller alla barn placerade i kommunen.
Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 7: Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för komplettering med aktuellt antal personer och
kostnadsbedömning.
Kommunstyrelsen 2019-01-02 § 5:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår
kommunfullmäktige att förvaltningens förslag avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 310: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse ärendet vara allsidigt belyst
och föreslå kommunfullmäktige att förvaltningens förslag avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Babak Rahimi (V) yrkar att ärendet avskrivs.
Jeanette Bohman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag,
alternativförslag och om ärendet ska avskrivas och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens
huvudförslag ska utgöra huvudförslag i omröstningspropositionen. För att
utse motförslag ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
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alernativförslag och yrkandet om avskrivning och finner att
kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens alternativförslag som
motförslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla kommunstyrelsens huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Individ och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
Fredrik Anderberg, ekonom.
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Boende för äldre samt redovisning av förväntat behov
av antalet lägenheter i särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att genomföra upphandling av drift och byggnation av särskilt boende i
extern regi i en omfattning av 72-88 lägenheter.
Att uppdra åt kommunstyrelsen genom socialnämndsutskottet att utgöra
politisk referensgrupp samt definiera viktningen av anbudskriterierna vilka
skall ligga till grund för upphandlingen och innefatta:
-omsorgskostnad per dygn
-månadskostnad för brukaren
-inomhusmiljö
-utemiljö
-verksamhetsinnehåll
-kompetens och bemanning
-enskilds delaktighet
Att återkommande återrapportera till kommunfullmäktige.
Att budgetsgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet
för driftsättningsåret.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2018-05-02 individ- och omsorgsförvaltningen
följande uppdrag:
- att med hjälp av expertis göra bedömning om det är ekonomiskt
försvarbart att vidare investera i Lillgårdens byggnad utifrån lokalernas
kondition, miljöaspekter inklusive uppvärmningssynpunkt.
- att ta fram förslag till nybyggnation som på sikt eventuellt kan ersätta
Lillgården samt möjliggöra utökning av antalet lägenheter i särskilt boende.
Att antalet äldre ökar är väl känt. För Skurups kommun beräknas antalet
personer som är 80 år och äldre att öka från 741 personer år 2018 till 1188
personer år 2035. Detta motsvarar en ökning med ca 60 %. Med hänsyn
taget till att fler personer drabbas av demenssjukdom, att vi lever längre i
kombination med den medicinska utvecklingen så antas behovet av antalet
lägenheter i särskilt boende per invånare som är 80 år och äldre vara minst
den samma som idag. Utifrån detta så behövs en utökning med ca 54
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lägenheter vilket bör fördelas på sex enheter med vardera nio lägenheter.
Individ- och omsorgsförvaltningen bedömer att med dagens antal lägenheter
i särskilt boende så kan behoven av särskilt boende tillgodoses ungefär till
årsskiftet 2022 – 2023.
Behovet och efterfrågan av trygghetsbostäder är omfattande. Med god
tillgång till trygghetsbostäder med värd- värdinnefunktion ökar chansen att
kommunen klarar sig med ovan beräkning av lägenheter i särskilt boende
vilket är lågt tilltaget i jämförelse med andra kommuner. Fler lämpliga
boenden för äldre borde också gynna flyttkedjan.
Många fördelar i form av samverkansvinster kan göras om äldreboende,
förskola inklusive nattförskola, korttidstillsyn (LSS) och korttidsvistelse
(LSS) samlokaliseras.
Individ- och omsorgsförvaltningen har tagit hjälp av expertis på serviceförvaltningen för bedömningar enligt kommunstyrelsen uppdrag till
förvaltningen.
Serviceförvaltningen gör bedömningen att Lillgården är funktionsdugligt
som ett särskilt boende för äldre. Fastigheten, som är byggd 1965, har ett
visst eftersatt yttre underhåll och de tekniska installationerna men är i
godtagbart skick invändigt. Enligt den underhållsplan som är upprättad är en
del av de större åtgärderna redan planerade framöver så som renovering av
tak, renovering av hiss (äldre delen) samt utbyte av tekniska installationer.
Även fasaden på den äldre delen behöver ses över samt målas om. Invändigt
håller Lillgården ett bra skick förutom mindre saker så som äldre
köksinredning m.m. på de olika enheterna. Utförandet av de yttre
underhållsåtgärderna påverkar inte heller verksamhetens bedrivande av
särskilt boende i så stor utsträckning så som Serviceförvaltningen kan se det.
Bortsett ifrån de åtgärder som redan är planerade anser inte
Serviceförvaltningen att Lillgårdens kondition och skick skulle vara ett
hinder för ett fortsatt särskilt boende för äldre.
Möjligheten till att göra en tillbyggnad av Lillgården ser inte
Serviceförvaltningen som ett lämpligt alternativ, då dels tomten är något för
liten för utbyggnad samt att möjligheten för utomhusvistelse för de äldre
hade begränsats. Dessutom skulle en tillbyggnad av Lillgården bli för liten
och då inte bli ekonomiskt försvarbar.
Serviceförvaltningen har vidare även fått i uppdrag att beräkna kostnaden
för ett helt nytt särskilt boende för äldre. Förvaltningen menar att en lämplig
plats för detta är Västeräng. Ett särskilt boende blandat med förskola är
någonting som båda förvaltningarna förespråkar. I ett 4-5 våningshus med
ett särskilt boende med ca 60 lägenheter för äldre och en förskola med ca 4
avdelningar samt ett tillagningskök skulle uppskattningsvis kosta runt
25 000-28 000 kr/kvm att bygga. Byggnaden skulle i exempelet få en yta på
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drygt 7000 kvm och då kosta uppskattningsvis 175-196 miljoner SEK att
bygga. Skulle man bygga bara ett nytt särskilt boende för äldre utan yta för
förskoleverksamhet med ca 60 lägenheter skulle de uppskattningsvis kosta
ca 112-126 miljoner kronor.
En uppskattad hyresnivå för enbart ett särskilt boende på ca 4500 kvm
skulle uppgå till ca 9 miljoner SEK per år. Intäkten i form av hyresavgifter
från hyresgäster skulle uppskattningsvis uppgå till ca 3 miljoner SEK.
Exakta beräkningar kan dock inte göras förrän genomförande av
förstudieprojektering är klar. Beräkningar är framtagna tillsammans med
Jane Bergman, Skurup Kommunala AB. Om Skurups Kommunala AB ska
vara byggherre så krävs det att en borgensram beviljas.
Samtliga ledamöter i Socialnämndsutskottet är eniga om att det är viktigt att
tempot nybyggnation, av lämpliga bostäder för äldre, håller samma takt som
befolkningsstrukturen förändras.
Samtliga ledamöter i Socialnämndsutskottet är eniga om att kontinuerlig
uppföljning av ärendet ska ske.
Sammantagen bedömning:
Utifrån Serviceförvaltningens utlåtande, med ovan beskrivna underhåll, gör
Individ- och omsorgsförvaltningen en sammantagen bedömning att
Lillgården fortsättningsvis bör användas som särskilt boende i nuvarande
omfattning.
För att tillgodose det beräknade behovet av särskilt boende krävs en
utökning av antalet lägenheter i särskilt boende med minst 54 lägenheter.
I en skrivelse har kommunstyrelsens ordförande anfört följande:
Kommunen står inför ett stort behov att färdigställa platser i särskilt boende
senast år 2022/2023. Investeringskostnaden för ett nytt boende med 72
lägenheter bedöms med förvaltningens beräkningsgrunder uppgå till ca 150
Mkr. Därtill uppvisar förvaltningen i nuläget högre driftkostnader för
särskilt boende än den nivå som indikeras vid benchmarking mot nyligen
genomförda upphandlingar.
Bifogat exempel på upphandling genomfördes nyligen i Falkenbergs
kommun och visar på stor potential att såväl höja kvaliteten i verksamheten
som minska kostnaderna per brukare väsentligt. Dessutom utan att öka
kommunens belåning eller utgöra en belastning för kommunens begränsade
investeringsutrymme.
En drift i extern regi skulle ge olika arbetsgivare i kommunen och ökade
valmöjligheter för medarbetare inom vården som önskar vara verksamma i
Skurups kommun.
I ordförandes förslag till beslut tas även höjd för den politiska
Justerandes signatur

39 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 187

Dnr KS 2018.317

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

viljeinriktningen i det borgerliga styret att förbättra tillgängligheten till
platser i särskilt boende vid en ålder över 80 år samt det generellt större
intresse som tros föreligga att bo i nybyggda lägenheter av modern standard
och utformning.
I den händelse man inte önskar tillstyrka ordförandes förslag till beslut, men
ändå önskar tillskapa ytterligare platser i särskilt boende, behöver man ta
ställning till vem som skall bygga, vem som skall drifta, samt hur
finansiering skall ske, alternativt överlåta de två förstnämnda
ställningstagandena till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-05-02.
Förfrågningsunderlag Falkenbergs kommun.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-21.
Utlåtande från Serviceförvaltningen, daterat 2018-11-20.
Befolkningsprognos för Skurups kommun 2018-2040.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 186:
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att genomföra upphandling av drift och byggnation av särskilt boende i
extern regi i en omfattning av 72-80 lägenheter
Att uppdra åt kommunstyrelsen genom socialnämndsutskottet att utgöra
politisk referensgrupp samt definiera viktningen av anbudskriterierna vilka
skall ligga till grund för upphandlingen och innefatta:
-omsorgskostnad per dygn
-månadskostnad för brukaren
-inomhusmiljö
-utemiljö
-verksamhetsinnehåll
-kompetens och bemanning
-enskilds delaktighet
Att återkommande återrapportera till kommunfullmäktige
Att budgetsgruppen beaktar den framtida kostnadsökningen i budgetarbetet
för driftsättningsåret.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15 § 19:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslaget, vilket innebär att Skurups
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kommun satsar på elevernas simkunnighet genom att förlänga badsäsongen
på badet i Skurup.
Socialnämndsutskott 2019-03-13, § 9: Kommunstyrelsen föreslås besluta
om:
- nybyggnation av särskilt boende med ca 54 lägenheter.
- individ- och omsorgsförvaltningen har slutfört uppdraget som beslutades
av kommunstyrelsen 2018-05-02.
- tillsätta en styrgrupp med politisk representation för vidare arbete i frågan.
Kommunstyrelsen 2018-05-02, § 176:
Kommunstyrelsen lägger utredningen ”Boende för äldre samt redovisning
av förväntat behov av antalet lägenheter i särskilt boende” till handlingarna.
Kommunstyrelsen ger individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att med
hjälp av expertis göra bedömning om det är ekonomiskt försvarbart att
vidare investera i Lillgårdens byggnad utifrån lokalernas kondition,
miljöaspekter inklusive uppvärmningssynpunkt.
Kommunstyrelsen ger individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till nybyggnation som på sikt eventuellt kan ersätta Lillgården
samt möjliggöra utökning av antalet lägenheter i särskilt boende.
Individ- och omsorgsförvaltningen ska återkomma med förslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 106:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen lägger utredningen ”Boende för äldre samt redovisning
av förväntat behov av antalet lägenheter i särskilt boende” till handlingarna.
Kommunstyrelsen ger individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att med
hjälp av expertis göra bedömning om det är ekonomiskt försvarbart att
vidare investera i Lillgårdens byggnad utifrån lokalernas kondition,
miljöaspekter inklusive uppvärmningssynpunkt.
Kommunstyrelsen ger individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till nybyggnation som på sikt eventuellt kan ersätta Lillgården
samt möjliggöra utökning av antalet lägenheter i särskilt boende.
Individ- och omsorgsförvaltningen ska återkomma med förslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Ingemar Johansson (C),
Sven Rosengren (SkuP), Pernilla Lidfeldt (SD), Nicklas Olsson (M) och Åsa
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Ekblad (M) bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
antalet lägenheter ändras till 72-88.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på Johan Bolinders (M)
ändringsyrkande gällande antalet lägenheter och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Anna Palmgren, bitr. förvaltningschef.
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Förslag till avslutande av bevarandeplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet angående bevarandeplanen.
Sammanfattning av ärendet
År 2012 fick serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
bevarandeplan för Skurups tätort. År 2013 beslutade
samhällsbyggnadsberedningen att de vid varje ny detaljplan ska ta ställning
till en eventuell q-märkning eller upphävande av densamma, samt att en
prioriteringsordning skulle tas fram. Efter bordläggning av ärendet tog
samhällsbyggnadsberedningen under år 2014 beslutet att förslaget till
bevarandeplan för Skurups tätort skulle ställas ut.
Sedan beslut om utställning av föreslagen bevarandeplan har
serviceförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsberedningen
arbetat löpande med att q-märka byggnader vid framtagande av nya
detaljplaner. Flera av de byggnader som föreslås för q-märkning i
bevarandeplanen är numera märkta och flera är inte längre aktuella för qmärkning. Därför föreslår serviceförvaltningen att
samhällsbyggnadsberedningen avslutar ärendet och fortsätter arbetet med att
löpande q-märka byggnader i Skurups tätort vid detaljplaneläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 192:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-03-19, § 29:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avsluta
ärendet angående bevarandeplanen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2014-11-17, § 67: Förslag till
bevarandeplan för Skurups tätort ska ställas ut.
Samhällsbyggnadsberedningen 2014-10-13, § 60: Ärendet bordläggs för
behandling i respektive partigrupp.
Samhällsbyggnadsberedningen 2014-09-15, § 50: Ärendet tas upp i
respektive partigrupp och bordläggs tills nästa möte.
Samhällsbyggnadsberedningen 2012-10-15, § 90:
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Samhällsbyggnadsberedningen bordlägger ärendet.
Samhällsbyggnadsberedningen 2012-03-12, § 23: Samtliga ledamöter i
samhällsbyggnadsberedningen utgör styrgrupp i arbetet med att ta fram en
bevarandeplan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Svar på förslag från Östergårdsskolan om skatepark i
Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat med hänvisning till att det
beaktas i budgetarbetet och att den geografiska placeringen utreds.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från Östergårdsskolan om att det ska byggas en
skateboardpark i Skurups tätort.
Vid uppförande av en skatepark i kommunen så bör den vara placerad
centralt, och helst vara en naturlig del i omgivningen där den blir en
integrerad del av omgivningen, synlig och där möten skapas.
Förvaltningen är positiv till att anlägga en skateboardpark och
förvaltningens förslag på plats är vid gräsytan vid friluftsbadet. Fördelar
med denna plats är att den ligger centralt i kommunen med närhet till ett
flertal skolor samt att Skurups Sparbank Arena ligger i anslutning. Det finns
inte heller några närliggande bostäder som kan störas av anläggningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06.
Motion daterad 2018-04-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 171:
Kommunfullmäktige föreslås anse förslaget besvarat med hänvisning till att
det beaktas i budgetarbetet och att den geografiska placeringen utreds.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 12: Medborgaiförslaget
remitteras till serviceförvaltningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Dekan (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Svar på förslag från Mackleanskolan om att förlänga
säsongen på badet i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget, vilket innebär att Skurups kommun
satsar på elevernas simkunnighet genom att förlänga badsäsongen på badet i
Skurup.
Sammanfattning av ärendet
Elever på Mackleanskolan föreslår att badet i Skurup ska öppna två till fyra
veckor tidigare än badsäsongen och stänga två till fyra veckor efter
badsäsongens slut, för att elever som går i Skurups kommun ska kunna
bättre och mer simundervisning. Inte som nu då elever kan börja
simundervisning två veckor innan badsäsongen och två veckor efter
badsäsongen.
Eleverna föreslår därför att Skurups kommun satsar på elevernas
simkunnighet genom att förlänga badsäsongen på badet i Skurup.
Konsekvensanalys/Överväganden
Under 2018 var friluftsbadet öppet för allmänheten mellan 2 juni till den 26
augusti, utöver dessa tider har skolan nyttjat friluftsbadet för
simundervisning från 28 maj till den 7 september (ej helger och under
sommarlovet).
År 2019 planerar friluftsbadet att öppna för allmänheten 1 juni och stänga
den 25 augusti. Detta innebär att skolan skulle kunna disponera badet från
och med den 27 maj till den 6 september.
Att tidigarelägga öppningen någon vecka innan den 27 maj kan bli
problematiskt eftersom kommunteknik, som ansvarar för skötseln av
bassängerna, i så fall måste förbereda bassängerna redan i april vilket kan
ledda till problem om vädret inte är tillräckligt varmt.
Ekonomi
Skulle man öppna friluftsbadet ytterligare någon vecka tidigare än den 27
maj och någon vecka efter den 6 september skulle detta innebära extra
kostnader för skötseln av bassängerna. Detta skulle innebära en
kostnadsökning om 25 000:-/vecka, vilket ej kan finansieras inom befintlig
budget (ram 407).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-31.
Motion daterad 2018-05-28.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 186:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslaget, vilket innebär att Skurups
kommun satsar på elevernas simkunnighet genom att förlänga badsäsongen
på badet i Skurup.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15, § 19: Kommunfullmäktige
föreslås bifalla förslaget, vilket innebär att Skurups kommun satsar på
elevernas simkunnighet genom att förlänga badsäsongen på badet i Skurup.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 8: Medborgarförslaget
remitteras till serviceförvaltningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lena Axelsson (S), Lars Dekan (SD), Kristina
Wieslander (V), Jörgen Sjöslätt (C), Jeanette Bohman (L) och Sven
Rosengren (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen.
Fritidsstrateg.
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Svar på motion om att Nyponvägen i Skivarp ska bli
allmän platsmark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det beaktas i
framtida planarbete.
Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att Nyponvägen detaljplaneläggs som allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap.
Kostnaden för en detaljplaneläggning är 50 000 kr. En breddning av vägen
kostar grovt beräknat till 2,5-3 miljoner kronor. Sophämtningen påverkas
inte av en detaljplaneläggning eller att kommunen har huvudmannaskapet
för vägen. Ska kommunens sophämtningsentreprenör kunna köra in på
vägen krävs en breddning av vägen. Eftersom vägen är för smal för
sophämtningsfordon gäller samma villkor som för övriga medborgare i
liknande situationer. Förändringen av möjligheterna för sophämtningsfordon
har förändrats av boende utmed vägen. Förvaltningen har svårt att hitta
motiv till en breddning av vägen och föredrar att sköta vägen såsom det görs
idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23.
Motion, daterad 2018-07-24.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 169:
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning
till att det beaktas i framtida planarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04, § 3: Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att det beaktas i framtida planarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 277: Motionen remitteras
till serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 367: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (-).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-) Kent Olsson (-),
Anders Kristiansen (-) och Sven Rosengren (-) om
Rutgerskolans och Mackleanskolans framtid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de
utredningar som gjorts.
Sammanfattning av ärendet
Nicklas Sjöberg (-) föreslår i en motion följande:
Rutgerskolan säljs för att byggas om till bostäder. Del av skolgården säljs
med förbehåll att den, eventuellt tillsammans med delar av den närbelägna
fastigheten, som Skurupshem äger, bebyggs med radhuslägenheter.
Den återstående delen av Mackleanskolan rustas upp för att rymma den
skolverksamhet som idag bedrivs i Rutgerskolan.
Den mark som frigörs på grund av att den äldsta delen av Mackleanskolan
rives lägges i malpåse för att i framtiden kunna rymma en skolbyggnad i
flera plan.
Mot bakgrund av att skol- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att
utreda och komma med förslag om organisation och lokalanvändning i
samband med att Prästamosseskolan tas i bruk läsåret 2019/2020, har delar
av det som motionen berör redan behandlats och beslutats.
Kommunstyrelsen fattade 2019-03-25, § 141, ett principbeslut om
förändring av fastighetsanvändning ärende KS 2019.493. Principbeslutet
omfattar både Rutgerskolan och Mackleanskolan vilket medför att motionen
kan anses besvarad i med hänvisning till principbeslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01.
Motion daterad 2018-11-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 172:
Kommunfullmäktige förslås anse motionen besvarad med hänvisning till de
utredningar som gjorts.
Skol- och utbildningsutskott 2019-04-08, § 26: Skol-och
utbildningsutskottet föreslår att motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 285: Motionen remitteras till

Justerandes signatur

51 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 192

Dnr KS 2017.650

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Rosengren (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-)
Kent Olsson (-)
Anders Kristiansen (-)
Sven Rosengren (-)
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD), Jimmy
Nilsson (SD), Ingvar Wennersten (SD) och Monica
Svensson (SD) om ny språkintroduktion i studiegrupp
för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna ”att
kommunen utreder förutsättningarna och möjligheterna att införa en mer
intensifierad språkintroduktion, i en enhetlig studiegrupp, för den studienivå
som var och en elev befinner sig på och inte har svenska som modersmål”.
Vidare vill de ”att kommunen utreder hur uppföljningen och utvärderingen
skall kunna genomföras”.
Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram som finns inom
gymnasieutbildning. I motionen klargörs inte om det är denna verksamhet
som avses. Där av väljer skola- och utbildningsförvaltningen att vidga
begreppet till undervisning av nyanlända även i grundskolan.
Utifrån Skollag, förordningstexter och Skolverkets allmänna råd är det inte
möjligt att besluta om generella lösningar för en grupp av elever.
Styrdokumenten är tydliga med att alla elever ska få det stöd som de
behöver på individbasis och att nyanlända elever så fort det är möjligt ska
följa ordinarie undervisning.
De möjligheter rektor har för att intensifiera kunskapsinhämtningen i
svenska är att besluta om prioriterad timplan. Då ges möjlighet att kunna
lägga mer tid på undervisning i svenska som andraspråk samtidigt som man,
under en tid, prioriterar bort annat ämne. Detta görs vid behov idag på
kommunens grundskolor i Skurup. Rektor kan även erbjuda förlängd
skoldag med utökad undervisnings tid i svenska som andraspråk. Detta görs
inte idag på kommunernas grundskolor på grund av ekonomiska skäl.
På Gymnasieskolan finns möjligheten att under en kort inledande period ge
eleven undervisning i enbart svenska som andraspråk.
Vårterminen 2019 går en elev på språkintroduktionsprogrammet på NHUC
och 130 elever i grundskolan följer kursplanen i svenska som andraspråk
istället för svenska.
Rektor har ansvaret för utvärdering av kunskapsutvecklingen för alla elever,
inklusive de som läser svenska som andraspråk. Uppföljning sker i första
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hand ute på varje enhet, men även på huvudmannanivå och redovisas i bland
annat skol- och utbildningsutskottet och i kvalitetsdialog mellan
skolledningsgrupp och skolutskott/beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-15.
Motion daterad 2019-01-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 174:
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 34: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Jimmy Nilsson (SD).
Ingvar Wennersten (SD).
Monica Svensson (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef.
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Svar på motion från Jörgen Lidfeldt (SD, Jimmy
Nilsson (SD) och Pernilla Lidfeldt (SD) om ökad
trygghet för barnens väg till och från skolan i Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen, innebärande att kommunen ska
uppvakta Trafikverket angående att utrusta ett eller flera övergångställen
med blinkljus i Skivarp och vid Mölleskolan.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att kommunen ska uppvakta Trafikverket att utrusta ett
eller flera övergångställen med blinkljus i Skivarp och vid Mölleskolan.
Det har tidigare framförts önskan om fler säkra övergångställen på
Trafikverkets vägar i kommunen såsom i Abbekås och Rydsgård. Svaret är
att Trafikverket är mycket restriktiva med både upphöjningar och
övergångställen. I Skivarp gjordes det flera upphöjningar i samband med en
ändring av utformningen nere vid Mossbystrand där trafik uppmuntrades att
köra upp mot E65:an genom Skivarp och Skurup. Säkrare övergångställen
kommer självklart föras vidare i diskussionerna med trafikverket och är ett
långsiktigt arbete.
Enligt en rapport som Trafikverket har gjort tillsammans med Statens vägoch transportforskningsinstitut är lösningen med blinkande ljus inte en
tillräcklig säker lösning vid övergångställen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-06.
Motion, daterad 2018-09-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 185:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15, § 20: Kommunfullmäktige
föreslås bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2018-09-24, § 410: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06, § 298: Arbetsutskottet
remitterar motionen till serviceförvaltningen för beredning.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) och Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Jimmy Nilsson (SD).
Pernilla Lidfeldt (SD).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på motion från Anders Kristiansen (-) om
handläggning av motioner i Skurups
kommunorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Kristiansen (SkuP) har i motion framfört följande:
” Det kan konstateras på förekommen anledning att motioners handläggning
och handläggningstid i den kommunala organisationen inte är
tillfredställande. Alltför lång tid förflyter innan i fullmäktige anmäld motion
börjar beredas i det organ den hänvisats till. Allt för lång till förflyter sedan,
innan motion blir färdigberedd och lämnad till de beslutande organen.
För att motion ska kunna anmälas i fullmäktige på första sammanträde efter
inlämning, ska motion inlämnas senast två veckor före
fullmäktigesammanträdet så att den hinner behandlas av fullmäktiges
presidium.
Efter anmälan och fullmäktiges beslutade hänvisning till beredning, ska
beredningsinstansen inleda behandling av motionen på sammanträde senast i
andra månaden efter fullmäktiges hänvisningsbeslut.
Beredningsinstansen kan, om så erfordras för egen beredning, alternativ 1,
bordlägga ärendet för avgörande vid nästkommande sammanträde. Om
beredning krävs av tjänsteman, alternativ 2, ska beredningsinstansen vid
första behandlingstillfället besluta om sådan, samt sända motionen till
avsedd tjänstemannaorganisation.
Tjänsteman ska lämna yttrande senast inom två månader efter beslut om
tjänstemannaberedning. Krävs extra beredning av mer än en
tjänstemannaorganisation, ska den extra beredningen vara avslutad senast
inom två månader efter att beredningsuppdraget erhållits.
Beredningsinstansen ska på sitt därpå närmast följande sammanträde avsluta
beredningen och ta ställning till hur motionen ska besvaras.
Efter avslutad beredning ska kommunstyrelsen inom en månad besluta om
hur styrelsen vill rekommendera kommunfullmäktige att fatta beslut om
motionen.
Färdigberedd motion ska, för att bli föremål för behandling och beslut i
kommunfullmäktige, lämnas till fullmäktiges presidium senast i månaden
före fullmäktigesammanträdet.
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I det fall motion bifallits av kommunfullmäktige ska dess förslag påbörja
genomförande senast inom en månad efter justerat fullmäktigeprotokoll.
Genomförande ska därefter vara avslutat senast inom tre månader.
Se bilagda grafiska illustration av olika beredningsscenarier.”
Förvaltningen delar motionärens synpunkter om att den totala
handläggningstiden för motioner i en del fall varit både ineffektiv och för
lång. Kanslienheten har med anledning härav arbetat aktivt med
förvaltningarna i syfte att säkerställa en effektiv och rättsäker handläggning
av alla ärenden, däribland även motioner. Arbetet har inneburit att
ärendeprocessen har effektiviserats och att förvaltningarna fått rutiner och
enhetliga arbetssätt.
Det kan också konstateras att ärendebalansen för obesvarade motioner har
sjunkit drastiskt under det senaste året, från drygt 70 till under 20 motioner
för närvarande. Likaså har handläggningstiden sjunkit drastiskt.
Kanslienheten fortsätter arbetet med att få kortare handläggningstider vad
gäller svar på motioner och medborgarförslag. I förslag till reviderad
arbetsordning för kommunfullmäktige har bland annat införts en möjlighet
för kommunfullmäktiges ordförande att direkt remittera motioner som
inkommer mellan fullmäktigemöten för beredning. Detta kan då ytterligare
minska handläggningstiden.
Kanslienheten menar därför att det i dagsläget finns effektiva och bra rutiner
för ärendehanteringsprocessen för motioner och medborgarförslag som
skapar förutsättning för korta handläggningstider. Men att i detalj styra
exakt hur ett ärende ska hanteras innebär att ingen anpassning kan göras till
ärendets komplexitet eller förutsättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-02-27.
Motion daterad 2017-10-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 189:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-03-12, § 10:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-02-13, § 14:
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Presidieberedningen beslutar att invänta tjänsteskrivelse i ärendet från
kanslienheten innan ärendet behandlas.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-01-18, § 4:
Presidieberedningen beslutar att ha tagit del av informationen från
motionären och uppdra åt kanslienheten att återkomma med en jämförelse
mellan förslaget i motionen, befintlig ärendeprocess samt den översyn som
ska göras av kommunfullmäktigeberedningarnas ärendeprocess.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 376: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition kommunfullmäktige presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Kristiansen (SkuP).
Kanslienheten.
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Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om att
bygga en tunnel under Kyrkogatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och omtanke om de barn och äldre som ska passera korsningen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sven-Åke Strandberg (KV) att en gång- och cykeltunnel
byggs under Kyrkogatan vid Flintebrogatan i Skurup.
En föreslagen gångtunnel har fördelar att den är mötesseparerad för gående
och cyklister. Det är samtidigt en omväg för de som kommer från
kyrkogatan med risk att de korsar gatan istället för att gå ner och under
vägen.
Som motionen påpekar kommer gående- och cykeltrafiken öka på platsen
vilket gör att säkra passager över Kyrkogatan behöver ordnas.
Ett alternativ som både sänker hastigheter för bilister och gör övergången
mycket säker är ett upphöjt övergångställe. Det skapar inte barriäreffekter.
Med tanke på den trafik som råder på platsen är det en mycket bra lösning
här.
Ekonomi
En konstruktion av en tunnel med de förutsättningarna med va-ledningar,
grundvattennivån, pumpar och mossen kommer det kosta minst 25 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07.
Motion, daterad 2018-08-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 191:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberednings förslag
Kommunfullmäktige förslås avslå motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-03-19, § 24:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår
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motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-11-20, § 83:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera motionen till
trafikingenjören.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-10-16, §
72: Samhällsbyggnadsberedningen begär att få göra en utredning.
Kommunfullmäktige 2018-09-24, § 407: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Lidfeldt (SD), Björn Hortevall (M) och Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar
bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag (motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och Sven Åke Strandbergs (KV) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller samhällsbyggnadsberedningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven-Åke Strandberg (KV).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på medborgarförslag om minnesplats över Eric
Mårtensson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra en minnesplats för Eric
Mårtensson. Förslag till minnesplats över Eric Mårtensson, enligt
medborgarförslaget, skulle kunna vara den gräsyta som ligger mitt emot
hans hus på Munkgatan. Gräsytan ligger mellan Fabriksgatan och järnvägen
och skulle kunna döpas till Eric Mårtenssons Plats eller Eric Mårtenssons
Park. Några bänkar och lite växter (ev. några kulturväxter som troligen finns
i hans trädgård) samt ev. en minnesplatta över Eric hade inte varit helt fel.
Det finns ett par minnesplatser över lokala profiler runt om i landet, till
exempel finns det i Gnesta en minnessten intill en lekplats till minne av
Gnesta-Kalle, som var en svensk radio- och TV-producent, programledare,
dragspelare och kapellmästare. Men det vanligaste sammanhanget som en
kommun inrättar en minnesplats är efter en större katastrof.
I FN:s resolution, Commemorative Naming Practices for Geographical
Features, framgår att grundtanken med resolutionen är att bruket av
memorialnamn generellt ska minska. Syftet är att förhindra politiskt eller
kommersiellt utnyttjande av kända personer. I FN:s rekommendation ingår
också att en person, som ska hedras med att få en plats eller gata uppkallad
efter sig, bör ha varit avliden i minst tre, helst fem år. Flera kommuner, tex
Motala, Västervik och Karlskoga följer FN:s rekommendationer och har i
sina riktlinjer för namnsättning av platser och gator ansett att god
ortnamnssed uppmanar till försiktighet och eftertanke när det gäller
namngivning med s.k. memorialnamn samt att det är lämpligt att låta tiden
hinna ge perspektiv på personen och dennes gärning (minst 3-5 år efter att
personen avlidit).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-30.
Medborgarförslag daterad 2018-08-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 170:
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04, § 4: Kommunstyrelsen
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föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06, § 299: Arbetsutskottet
remitterar medborgarförslaget till serviceförvaltningen för beredning.
Kommunfullmäktige 2018-09-24, § 408: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jennie Luthander, planarkitekt.
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Svar på medborgarförslag om hyra av Konsums lokal
vid Systembolaget för aktiviteter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
att lokalen inte ägs av kommunen.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag daterad 2018-07-04 har en medborgare inkommit
med ett förslag på att kommunen skulle kunna förvärva eller långtidshyra
fastigheten Delfinen 6, den före detta ”konsumlokalen” på
Svaneholmsvägen. Förslagsställaren föreslår att kommunen skulle kunna
omvandla detta till en galleria med återvinningscentrum för verksamheter
såsom sömnad, skomakare, cykelreparatör, tapetserare m.m.
Fastigheten Delfinen 6 ägs idag av ett privat fastighetsbolag, Fastpartner
AB. Enligt www.objektvision.se är fastigheten till salu.
Serviceförvaltningen gör bedömningen att det i princip skulle vara fullt
möjligt för kommunen att köpa fastigheten och hyra ut den till ovan
verksamheter, något som också skulle ligga i linje med ökat intresse för
återbruk i olika former.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-11.
Medborgarförslag, daterad 2018-07-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 187:
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att lokalen inte ägs av kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15, § 17: Medborgarförslaget
avslås med hänvisning till att lokalen inte ägs av kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 278: Medborgarförslaget
remitteras till serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 369: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
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Svar på medborgarförslag om att kommunen bör
stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslaget föreslås:
”A) Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin
del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska
inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10
% i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030.
Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik.
Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara
energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska
transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens
klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på
klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på
gröna jobb och en klimatsmart välfärd.
B) Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i
motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser,
omställningsplaner och koldioxidbudgetar.
C) Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag
som Kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos
Klimatkommunerna), och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ.
D) Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog
med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla
invånare och elever i kommunen.”
Ett förslag till ny klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun är
under framtagande och den kommer bland annat innehålla mål och åtgärder
för energieffektivisering och öka andelen el- och värmeproduktion baserad
på förnybara energikällor samt ett långsiktigt klimatmål.
Mätningar görs regelbundet för växthusgasutsläpp däribland
koldioxidutsläpp från energikonsumtion, inklusive bränslen, från olika
sektorer för kommunens som geografiskt område. Siffror finns från 1990
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och framåt.
Att ta fram en koldioxidbudget för kommunen som geografiskt område är
möjligt, men det krävs extern expertis. Uppsala Universitet, Sveriges
Lantbruks universitet (SLU) och Ramboll har till exempel tagit fram
koldioxidbudgetar för Järfälla, Borlänge, Västerås, Åre, Knivsta, Håbo samt
för Blekinge län, Jämtlands län och Södermanlands län.
Att även beräkna konsumtionsbaserade utsläpp för invånare i en specifik
kommun är komplicerat eftersom inte all data finns nedbruten på
kommunnivå. Däremot har Naturvårdsverket tagit fram statistik för hela
landet.
Samverkan med offentlig och privat sektor sker bland annat via kommunens
årliga klimatvecka. Kompetenshöjning av näringslivsidkare görs via
konferenser och evenemang, t ex den årliga klimatveckan,
näringslivsfrukostar, Smart Little Village, via kommunens energi- och
klimatrådgivning etc.
Kommunen har främst placeringar i pensionsfonder. Kommunens
pensionsfonder finns i KPA Pension. KPA Pension har för sjunde året i rad
toppat listan över mest hållbara varumärken i pensionsbranschen.
Sustainable Brand Index som har gjort undersökningen definierar hållbarhet
enligt FNs tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö
och antikorruption.
Folkbildning sker löpande i Skurups kommun klimat- och
miljökommunikation.
Det sker kontinuerlig klimat- och miljökommunikation riktat till elever och
invånare i Skurups kommun. Kommunikationen sker genom verkställande
av skolornas och förskolornas läroplan som har ett tydligt fokus på klimatoch miljö. Miljöstrategiska enheten ordnar olika typer av utbildningsinsatser
inom ämnet riktat till olika målgrupper. Till exempel anordnas aktiviteter
varje år i samband med Earth hour och klimatveckan.
Skurups kommun har även fått medel från Naturvårdsverketet för
folkbildningssatsningen ”En knuff i maträtt riktning” som syftar till att öka
andelen vegetabilier och minska matsvinnet inom organisationen. Även
kommunikation ut till kommuninvånarna ingår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-04
Medborgarförslags daterad 2018-12-07
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 190:
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Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-03-19, § 23:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 26: Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare.
Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare.
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Svar på medborgarförslag om Baja-Maja vid Bräknehus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Kostnaden tas inom
befintlig budget, ram 421 (Kommunteknik, Skattefinansierad verksamhet).
Baja-Majan ska vara tillgänglighetsanpassad.
Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren har en önskan om att det införskaffas en portabel toalett, typ
”Baja-Maja” eller liknande till Bräknehus.
Bräknehus är ett välbesökt fritidsområde där man kan utöva sina
fritidsaktiviteter, leka på lekplatsen, utnyttja grillplatsen samt även utforska
skogen med tillhörande djur i utbildningssyfte för skolklasser. Det finns idag
ingen ”Baja-Maja” eller liknande i Bräknehus.
Att utöka med en portabel toalett typ ”Baja-Maja” i Bräknehus är fullt
möjligt.
I samband med renovering av vatten och avlopp på Svaneholmsvägen (delen
Backgatan- Bräknehus) 2013 la man av en VA-servis in mot Bräknehus
parkering för en eventuell inkoppling av en toalettbyggnad i framtiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-28.
Medborgarförslag daterad 2018-09-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 193:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberednings förslag
Kommunfullmäktige föreslås att medborgarförslaget bifalles. Kostnaden tas
inom befintlig budget, ram 421 (Kommunteknik, Skattefinansierad
verksamhet). Baja-Majan ska vara tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-02-19, § 12:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget bifalles. Kostnaden tas inom befintlig budget, ram 421
(Kommunteknik, Skattefinansierad verksamhet). Baja-Majan ska vara
tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-11-20, § 81:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
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driftchefen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-10-16, § 75:
Samhällsbyggnadsberedningen begär att få göra en utredning.
Kommunfullmäktige 2018-09-24, § § 412: Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Olsson (M), Jörgen Lidfeldt (SD) och Sven Rosengren (SkuP) yrkar
bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen
Eva-Marie Engström, Förvaltningschef
Håkan Svensson, Driftschef
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Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående klarläggande av kostnaden för
ensamkommande
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till kommunstyrelsens
ordförande angående klarläggande av kostnaden för ensamkommande.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) svarar på
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar på interpellation, 2019-06-14, Johan Bolinder.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 192:
Ärendet bordläggs.
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.
__________
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Frågor och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Frågor och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) har framställt fråga till kommunfullmäktiges ordförande
Ann-Helen Nilsson (C) angående när kommunfullmäktige kommer att
övergå till digitalt omröstningssystem. Kommunfullmäktiges ordförande
svarar att detta kommer att ske under hösten 2019.
Babak Rahimi (V) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande AnnHelen Nilsson (C) angående när motion om segregationens kostnader
beräknas besvaras. Kommunfullmäktiges ordförande svarar att detta
beräknas ske under september 2019.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 213:
Ärendet läggs till handlingarna och det noteras att kommunfullmäktiges
ordförande återkommer med svar till Lars Nyström (SD) och Babak Rahimi
(V).
__________

Justerandes signatur

72 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 203

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Entledigande av ledamot
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet
i avvaktan på rättslig prövning.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) avger protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nekad ansvarsfrihet för Magnus
Alm (S) med anledning av skäl som anfördes i kommunfullmäktige. Mot
denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige entlediga Magnus Alm (S)
från de bolagsstyrelser där denne är vald för hela, eller delar av, perioden
2019-2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-05-02.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 188:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås entlediga Magnus Alm (S) från följande
bolagsstyrelser med skyndsam verkan:
Skurups Kommunhus AB,
Skurups Kommunala AB,
Skurups Elverk AB,
Skurups Jordbruks AB.
Alternativförslag
Förslaget avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD) och Sven Rosengren (SkuP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens huvudförslag.
Babak Rahimi (V) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på rättslig
prövning.
Annchristin Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens

Justerandes signatur

73 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 203
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2019-06-17
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KS 2019.5

alternativförslag.
Johan Bolinder (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således som en
minoritetsåterremiss att återremittera ärendet i avvaktan på rättslig prövning.
__________
Beslutet skickas till:
Marcus Willman, kommundirektör.
Skurups Kommunhus AB.
Skurups Kommunala AB.
Skurups Elverk AB.
Skurups Jordbruks AB.

Justerandes signatur

74 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 204
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Avsägelse Hanne Alvner (M) som ersättare i individoch omsorgsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Hanna Alvner (M) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och
omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Hanne Alvner (M) framför i skrivelse att hon önskar bli entledigad från
uppdraget som ersättare i individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-05-27.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) meddelar att han återkommer med förslag till ny
ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om entledigandet kan beviljas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

75 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 205

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Val av auktoriserad revisor till Stiftelsen Rydsgårdshus
Kommunfullmäktiges beslut
Henrik Rosengren, Ernst & Young, utses till auktoriserad revisor för
Stiftelsen Rydsgårdshus.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av auktoriserad revisor till Stiftelsen
Rydsgårdshus.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Henrik Rosengren, Ernst & Young,
kan utses till auktoriserad revisor för Stiftelsen Rydsgårdshus och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

76 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige
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KF § 206

Val av ordförande och vice ordförande i Skurups
Jordbruks AB
Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Andersson (M) utses till ordförande och Christer Larsson till utses
till 1 vice ordförande i Skurups Jordbruks AB för tiden till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ordförande och vice ordförande i
Skurups Jordbruks AB efter Claes-Erik Claesson.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Magnus Andersson (M) utses till ordförande
och att Christer Larsson utses till 1 vice ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Magnus Andersson (M) kan utses till
ordförande och Christer Larsson till 1 vice ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

77 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 207
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Anmälan av remiss - Motion från Babak Rahimi (V) om
solelsförening i samarbete med Skurups Elverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) om solelsförening i samarbete med Skurups
Elverk AB.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsberedningen med inhämtande av synpunkter från Skurups
Elverk AB.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-05-14.
__________

Justerandes signatur

78 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 208
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Anmälan av remiss - Medborgarförslag om
kollektivtrafik lokalt i Skurups kommun för pensionärer
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om kollektivtrafik lokalt i Skurups kommun för
pensionärer.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-05-27.
__________

Justerandes signatur

79 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 209
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Anmälan av remiss - Motion från Lars Nyström (SD) om
införande av policy för modersmålsundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om införande av policy för
modersmålsundervisning.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till skol- och
utbildningsberedningen.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

80 (80)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 210
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

Diarienummer

KS 2019.5

Anmälan av remiss - Motion från Lars Nyström (SD) om
huvudduksförbud i Skurups kommuns skolor och
förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om huvudduksförbud i Skurups kommuns
skolor och förskolor.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur
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