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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2019-08-26, kl. 18.00–
20.45

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Karl Kårebrant, revisor
Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Stefan Möller, VD Skurups Elverk AB

Justerade paragrafer

§ 211–242

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-09-03 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Solbritt Lundgren (C)

Jörgen Lidfeldt (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-03

Datum då anslaget tas ned

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Ann-Christin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven-Åke Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Maria Ivansson (MP)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Tommy Elofsson (M)
Ingemar Johansson (C)
Sven Rosengren (SkuP)

__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (SD)
Lis-Lott Hortevall (M), tjg ers
Angelo Lo Presti (S), tjg ers
Anne-Lise Nielsen (S), tjg ers
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Fredrik Roström (S), tjg ers
Babak Rahimi (V), tjg ers
Kerstin Peterson-Brodda (L), tjg ers

Jenny Larsson (MP)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Stig Åhlander (SD)
Barbara Demorit (SD)
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Sida

Val av justerare........................................................................................................................... 5
Godkännande av föredragningslista ........................................................................................... 6
Ärendeinformation från beredningarna, kommunstyrelsen ....................................................... 7
Ärendeinformation från revisorerna ........................................................................................... 8
Information från kommunens bolag, Skurups Elverk AB.......................................................... 9
Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2019 .............................................. 10
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2019 ....................................................... 11
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Årsredovisning 2018 för Sydvatten AB ................................................................................... 18
Nedläggning av kommunstyrelsens arbetsutskott .................................................................... 19
Förslag till försäljning av fastigheter till Skurup Kommunala AB .......................................... 21
Antagande av detaljplan för fastigheten Bengt 2 i Skurup....................................................... 23
Svar på förslag från Mariaskolan om att sätta upp bajamajor i Bräknehus.............................. 25
Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om elproducerande
kommunala tak ......................................................................................................................... 26
Svar på motion från Lars Nyström (SD) om bekämpning av invasiva arter ............................ 28
Svar på medborgarförslag om namn väg 768........................................................................... 31
Svar på medborgarförslag om att kommunen ska starta upp ett Lanspel för ungdomar .......... 32
Svar på medborgarförslag om en djurpark i kommunen .......................................................... 33
Svar på medborgarförslag om att sätta upp ett boulder-block i kommunen ........................... 34
Anmälan om remittering - Motion från Babak Rahimi (V) om att satsa på
arbetsmarknadsenheten ............................................................................................................ 36
Anmälan om remittering - Motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och
Jimmy Nilsson (SD) om svenska som språk i Skurups skolor................................................. 37
Anmälan om remittering - Medborgarförslag om gamla djurkyrkogården i Bräknehus
åsidosatt .................................................................................................................................... 38
Anmälan om remittering - Medborgarförslag om biblioteket i Rydsgård ............................... 39
Anmälan om remittering - Motion från Lars Nyström (SD) om egenavgift för
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Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Medborgarförslag om att Östra Vemmenhög klassas som ett
tätbebyggt område .................................................................................................................... 41
Anmälan om remittering - Medborgarförslag om att göra sammanträdena i
kommunfullmäktige mer lättåtkomliga för Skurupsborna ....................................................... 42
Anmälan om remittering - Medborgarförslag angående trafiksituation på Smedgatan ........... 43
Anmälan om remittering - Motion från Ingvar Wennersten (SD) om fritidsförsäkring för
grundskoleelever ...................................................................................................................... 44
Frågor och interpellationer ....................................................................................................... 45
Avsägelse Bengt Andersson (S) ............................................................................................... 46
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

KF § 211

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Solbritt Lundgren (C) och Jörgen Lidfeldt (SD) utses till att justera
protokollet.
Babak Rahimi (V) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-26

KF § 212

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2019.6
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 213

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas:
Kommunstyrelsen
- Kommunens trygghetstelefonnummer har lanserats
- Beslut om köp av fastigheten Skivarp 22:54, där det på sikt kan byggas
förskola
- Beslut om driftentreprenad va-nät
Samhällsbyggnadsberedningen
- Behandlat motioner
- Information om regionplanen
Skol- och utbildningsberedningen
- Behandlat motioner och medborgarförslag
- Medborgardialog i samband med invigning av Prästamosseskolan den 13
september
- Strategi för likvärdiga utemiljöer i kommunens förskolor och skolor
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Påminner om att enligt arbetsordningen ska interpellationer vara inlämnade
senast 14 dagar före sammanträdet för att kunna behandlas.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 214

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Ärendeinformation från revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant (SD) informerar om följande:
- Svar gällande genomförd granskning av ärendeprocessen.
- Genomförd granskning av upphandling.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 215

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Information från kommunens bolag, Skurups Elverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
VD Stefan Möller informerar om Skurups Elverks AB:s verksamhet:
- Koncessionsområdet för elnät består av Skurups tätort. Områden aktuella
för underhåll och utbyggnad redovisas. Mätarbytesprojekt pågår där alla
mätare ska bytas ut under fyra år.
- Bredbandsutbyggnad, beställningsgraden för permanentboende
(landsbygd) uppgår till 86,4 % (1312 st), totalt utbetalt stöd 15 817 676 kr,
hittills har 2 700 anslutningar levererats.
- Öppet hus, Folkets park 19 september, Smarta Skurup, utställare mm.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 216

Dnr KS 2019.701

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt
Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut
2019.
Beslutsunderlag
Rapporteringsskyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut
2019.
Rapport kvartal 4.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 217

Dnr KS 2019.850

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skriva av följande medborgarförslag:
- Medborgarförslag om inomhusbad i Skurup (KS 2014.502)
I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning gäller den tidigare § 13 om
medborgarförslag under en övergångsperiod. I enlighet med den överlämnas
redovisning över medborgarförslag vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då medborgarförslaget inkommit till
kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande organ – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet har registerat men inte är remitterat.
Till möte – XX – anger att ärendet är anmält till dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Återremitterat – XX – anger att och till vem ärendet återremitterats.
Beslutsunderlag
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag per 2019-07-30.
Tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges presidium, 2019-08-13, § 29, avskrivning av ej
färdigberedda medborgarförslag och motioner.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 217

Dnr KS 2019.850

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2019-08-13, § 29:
Kommunfullmäktige beslutar att skriva av följande medborgarförslag:
- Medborgarförslag om inomhusbad i Skurup (KS 2014.502)
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar bifall till
presidiets förslag till avskrivning samt att redovisningen i övrigt läggs till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 218

Dnr KS 2019.849

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till presidieberedningen för
kontakt med förslagsställarna till de motioner som föreslås avskrivas och om
anledningen därtill.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 18 överlämnas
redovisning över motioner vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då motionen inkommit till kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande organ – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet registerat och ska överlämnas till
kommunfullmäktige för remittering.
Till möte – XX anger att ärendet är anmält på dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Beslutsunderlag
Redovisning av ej färdigberedda motioner per 2019-07-30.
Tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2019-08-13, § 29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2019-08-13, § 29:
Kommunfullmäktige beslutar att skriva av följande motioner:
- Motion från Johan Bolinder (M) om om- och tillbyggnad av
Hallenborgsskolans gymnastiksal (KS 2015.89)

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 218

Dnr KS 2019.849

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

- Motion från Niklas Sjöberg (-) angående avsteg från bostadskön hos
Skurupshem AB (KS 2016.392)
- Motion från Anders Kristiansen (-) om att bygga en badhusanläggning i
flera etapper över flera år i den takt som kommunens ekonomi tillåter (KS
2017.245)
- Motion från Niklas Sjöberg (-) med förslag om nytt ägardirektiv till
Skurupshem AB (KS 2017.1038)
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) yrkar bifall till
presidiets förslag samt att redovisningen i övrigt läggs till handlingarna.
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar att ärendet återremitteras till
presidieberedningen för kontakt med de som framställt motionerna som
föreslås avskrivas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 219

Dnr KS 2019.808

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Bildande av elhandelsbolag
Kommunfullmäktiges beslut
Bildandet av ett elhandelsföretag i form av ett dotterbolag till Skurups
Elverk AB godkänns. Styrelsen för dotterbolaget ska utgöras av styrelsen i
Skurups Elverk AB. Inga ytterligare arvoden utgår för uppdraget i Skurups
Elverks AB:s dotterbolag. Kommunfullmäktige ska besluta i fråga om
bolagsordning och dotterbolagets namn.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Elverk AB har i skrivelse daterad 2019-05-20 föreslagit
kommunfullmäktige godkänna bildande av elhandelsföretag i form av ett
dotterbolag till Skurups Elverk AB.
Tidplanen för etableringen föreslås ske under hösten 2019 med lansering av
elhandelsproduktion under mars 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11.
Skrivelse från Skurups Elverk AB, daterad 2019-05-20.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 238:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Bildandet av ett elhandelsföretag i form av ett dotterbolag till Skurups
Elverk AB godkänns.
Styrelsen för dotterbolaget ska utgöras av styrelsen i Skurups Elverk AB.
Inga ytterligare arvoden utgår för uppdraget i Skurups Elverks AB:s
dotterbolag.
Kommunfullmäktige ska besluta i fråga om bolagsordning och
dotterbolagets namn.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

16 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 219

Dnr KS 2019.808

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Skurups Elverk AB.
Kanslienheten.
Ekonomienheten.
Löneenheten.

Justerandes signatur

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 220

Dnr KS 2019.753

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Årsredovisning 2018 för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för 2018 för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-29.
Årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2018.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 240:
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 221

Dnr KS 2019.782

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Årsredovisning 2018 för Sydvatten AB
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för 2018 för Sydvatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-29.
Årsredovisning för Sydvatten AB 2018
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 243:
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 222

Dnr KS 2019.796

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Nedläggning av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet
med motiveringen att det görs en konsekvensanalys angående hur
demokratin och insynen för de 40 % som ”oppositionen” utgör påverkas av
detta beslut.
Reservation
Ledamöterna från moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Politikerkostnaderna har under flera år överstigit budget. 2018 med ca 1,5
Mkr. Som politiker har vi ansvar för prioriteringar av kommunens olika
verksamheter, inklusive den politiska och dess kostnader. Inför 2019 har
förutsättningarna för kommunstyrelsens arbetsutskott förändrats och antalet
sammanträden starkt reducerats, då en större del ärendeberedning sker
genom kommunstyrelsens presidium. Mot denna bakgrund förlorar
kommunstyrelsens arbetsutskott en väsentlig del av sin funktion och de
arvoden som är kopplade till kommunstyrelsens arbetsutskott är inte längre
motiverade. Mot denna bakgrund föreslås nedläggning av arbetsutskottet av
ekonomiska skäl för att bidra till en budget i balans.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-06-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 244:
Kommunfullmäktige föreslås enligt följande:
Huvudförslag
Kommunstyrelsens ordförandes förslag bifalles, vilket innebär:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den av kommunstyrelsen
föreslagna organisationsförändringen innebärande att kommunstyrelsens
arbetsutskott läggs ner från och med 2019-09-30.
Paragraferna 23-25 i Reglementet för kommunstyrelsen upphör att gälla
2019-09-30.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ovanstående förslag,
beslutar kommunstyrelsen att från och med 2019-09-30 entlediga ledamöter

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 222

Dnr KS 2019.796

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås,
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Björn Hortevall (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Lena Axelsson (S), Babak Rahimi (V), Kerstin Peterson-Brodda (L), Maria
Ivansson (MP) och Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar att ärendet
återremitteras med motiveringen att det görs en konsekvensanalys angående
hur demokratin och insynen för de 40 % som ”oppositionen” utgör påverkas
av detta beslut.
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,
24 ja-röster och 16 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta. Som en
så kallad minoritetsåterremiss har kommunfullmäktige således beslutat att
återremittera ärendet.

__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Förslag till försäljning av fastigheter till Skurup
Kommunala AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) till
kommunstyrelsen för en konsekvensanalys av vad försäljningen innebär för
kommunens verksamheter i form av framtida hyressättning med mera.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet och Skurupspartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
De kommunala verksamhetslokalerna ägs idag av Skurups kommun, Skurup
Kommunala AB och Skurupshem AB. När Skurup Kommunala AB bildades
var syftet att de fastigheter som kommunen ägde, genom försäljning, skulle
övergå till bolaget.
Med anledning av kommunstyrelsens principbeslut 2019-03-25 för
förändring av fastighetsanvändning pågår utredning av förutsättningarna för
genomförandet.
Idag ägs Rutgerskolan och Restaurang Rutger av Skurups kommun, medan
Macklenskolan och Västergatan 44 ägs av Skurup Kommunala AB. För att
planera, upphandla och genomföra de ombyggnadsprojekt som krävs för
kommande omlokalisering av verksamheter föreslås att Rutgerskolan och
Restaurang Rutger, belägna på fastigheten Östberg 9, överlåts till Skurup
Kommunala AB. Dessa transaktioner behöver genomföras omgående, innan
kostnader för omflyttningsprojekten börjar upparbetas.
Fastigheten Östberg 9 innefattar både Rutgerskolan och Restaurang Rutger.
Genom att avstycka Rutgerskolan från fastigheten och överlåta denna
genom köp till Skurup Kommunala AB och sedan fastighetsreglera
Restaurang Rutger utgår sannolikt endast stämpelskatt för Rutgerskolan som
har lågt bokfört värde.
Tomten (skolgården) utmed Vaktgatan avstyckas till en egen fastighet och
behålls i kommunens ägo som framtida markreserv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11.
Planskiss, daterad 2019-06-11.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 245:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Fastigheterna inom Östberg 9 överlåts till Skurup Kommunala AB.
Ny fastighet (tomtmark) bildas utmed Vaktgatan och behålls i kommunens
ägo för framtida markreserv.
Köpeskillingen för fastigheterna motsvarar det bokförda värdet och den
moms som kommunen får återbetala i kommunmomssystemet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV), Kristina Wieslander (V) och Lena Axelsson (S)
yrkar att ärendet återremitteras för en konsekvensanalys av vad
försäljningen innebär för kommunens verksamheter i form av framtida
hyressättning med mera.
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Jörgen Sjöslätt (C) och Kent
Olsson (SkuP) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således som en
så kallad minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jane Bergman, VD, Skurup Kommunala AB.
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Antagande av detaljplan för fastigheten Bengt 2 i
Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för fastigheten
Bengt 2 i Skurup.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad i 1 våning, en byggnad i 8
våningar samt komplementbyggnader. På fastigheten finns en byggbar yta
med byggrätt men på grund av att Tryggve upptog all tillåten bruttoarea, går
det i dagsläget inte att bygga mer på fastigheten.
Skurupshem AB ansökte om planbesked januari 2018. Kommunstyrelsen
beslutade om planuppdrag februari 2018. Ett förslag till ändring av
detaljplan var ute på samråd augusti-september 2018. Efter samrådet gjordes
en bullerutredning på planförslaget vilken visade att bullerriktvärdena kunde
uppfyllas. Förslaget till detaljplan var ute på allmän granskning mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, antagande Bengt2, daterad 2019-04-23
Plankarta_Bengt2, antagandehandling
Planbeskrivning_Bengt2, antagandehandling
Samrådsredogörelse_Bengt2, antagandehandling
Granskningsutlåtande_Bengt2, antagandehandling
Trafikbullerrapport_Bengt2
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 247:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att förslaget till
detaljplan för fastigheten Bengt 2 ska antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-05-13, § 35:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att förslaget till
detaljplan för fastigheten Bengt 2 ska antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-02-19, § 15:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslag till
detaljplan för fastigheten Bengt 2 på granskning.
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Samhällsbyggnadsberedningen 2018-06-19, § 48:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslaget till detaljplan
för fastigheten Bengt 2 på samråd.
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 91: Kommunstyrelsen beslutar att
planbesked ges för fastigheten Bengt 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13, § 38: Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Planbesked ges för fastigheten Bengt 2.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV) yrkar avslag på förslaget till detaljplan.
Jörgen Lidfeldt (SD), Lena Axelsson (S), Babak Rahimi (V), Johan Bolinder
(M) och Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsberedningens förslag till detaljplan för fastigheten Bengt
2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och Sven-Åke Strandbergs avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsberedningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Svar på förslag från Mariaskolan om att sätta upp
bajamajor i Bräknehus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Mariaskolan föreslår att man snarast sätter upp minst två Baja-Major i
Bräknehus vid lämplig plats.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslog den 19 februari 2019, § 12 att
bifalla ett medborgarförslag om att det införskaffas en portabel toalett, typ
”Baja-Maja” eller liknande till Bräknehus. Kommunstyrelsen har den 14
maj 2019, § 193, lämnat förslaget vidare till kommunfullmäktige för
ställningstagande och hade då inga synpunkter mot förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag från Mariaskolan, daterat 2019-02-27.
Kommunstyrelsens 2019-05-14, § 193.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 242:
Kommunfullmäktige föreslås anse förslaget besvarat.
Barn- och utbildningsfullmäktige 2019-03-25, § 18: Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om elproducerande kommunala tak
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit om att Skurups Kommunala AB och Skurupshem
AB inventerar alla kommunalt ägda tak för att se om dessa kan vara föremål
för solcellsanläggningar samt att skapa en tids- och kostnadsplan för
detsamma senast 2025.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upphandla analysdelen Fas 1 Energitjänsteprojekt med syfte att
drastiskt sänka energianvändningen i byggnader ägda av Skurups kommun,
Skurup Kommunala AB och Skurupshem AB och därigenom finansiera
projektet.
Den beslutade upphandlingen av Fas 1 pågår. Genom kartläggningen i Fas 1
kommer alla fastigheter ägda av bolagen och kommunen att inventeras
utifrån ett energianvändningsperspektiv.
I ett eventuellt genomförande av Fas 2 kan lösningar som innefattar solceller
bli aktuellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02.
Motion, daterad 2019-03-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 241:
Kommunfullmäktige föreslås att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 117: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 81: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Kristina Wieslander (V).
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2019.6

28 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 227

Dnr KS 2016.900

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om
bekämpning av invasiva arter
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse samt utredning
i den del som avser att kommunen utreder hur jättelokan kan bekämpas
inom kommunen.
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse samt utredning
i den del som avser att bekämpa jättelokan där den kan finnas på
kommunens mark.
Motionen bifalles i den del som avser att kommunen inleder samarbete med
andra markägare för att bekämpa jättelokan inom hela kommunen.
Kostnaden för en markägarträff tas inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sverigedemokraterna med följande förslag:
att kommunen utreder hur jättelokan kan bekämpas inom kommunen,
att kommunen börja bekämpa jättelokan snarast där den kan finns på
kommunens mark.
att kommunen inleder samarbete med andra markägare för att bekämpa
jättelokan inom hela kommunen.
Tjänsteskrivelser från miljöstrategiska enheten där det i huvudsak framgår
att jättelokan bekämpas på allmän platsmark som ägs av kommunen.
Vad gäller bekämpning av jättelokan på privat mark, så hade Skurups
kommun tidigare ett bra samarbete med många markägare men i och med att
Länsstyrelsen valde att bortprioritera arbetet med att bekämpa jättelokan,
blev kommunens arbete närmast omöjligt att genomföra. Sedan 1 januari
2017 är det Jordbruksverket som kan fatta tvingande beslut om bekämpning
i enskilda fall om det finns särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-13.
Yttrande 2017-02-13.
Tillägg till yttrande 2017-03-13.
Tjänsteskrivelse 2019-03-18.
Inventering av jätteloka 2018.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 248:
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Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse samt utredning
i den del som avser att kommunen utreder hur jättelokan kan bekämpas
inom kommunen,
motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse samt utredning
i den del som avser att bekämpa jättelokan där den kan finnas på
kommunens mark,
bifalla motionen i den del som avser att kommunen inleder samarbete med
andra markägare för att bekämpa jättelokan inom hela kommunen.
Kostnaden för en markägarträff tas inom befintlig ram.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-05-13, § 36:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse samt utredning
i den del som avser att kommunen utreder hur jättelokan kan bekämpas
inom kommunen,
motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse samt utredning
i den del som avser att bekämpa jättelokan där den kan finnas på
kommunens mark,
bifalla motionen i den del som avser att kommunen inleder samarbete med
andra markägare för att bekämpa jättelokan inom hela kommunen.
Kostnaden för en markägarträff tas inom befintlig ram.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21 §131: Motionen
återremitteras till miljöstrategiska enheten eftersom de inte har svarat på
frågorna om vilka krav Jordbruksverket ställer på hur ärenden med
jättelokor ska hanteras samt uppgifter om det finns medel att söka för
inventering och informationsinsatser? Görs det någon uppföljning till
markägarna?
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-03-21 §38: återremittera
motionen till miljöstrategiska enheten för komplettering med uppgifter om
vilka krav Jordbruksverket ställer på hur ärenden med jättelokor ska
hanteras samt uppgifter om det finns medel att söka för inventering och
informationsinsatser?
Samhällsbyggnadsberedningen 2016-12-13 §129: remittera motionen till
samhällsbyggnadschefen och till miljöstrategiska enheten för yttrande om
kartläggning av situationen med jättelokan och eventuella åtgärder för att
bekämpa densamma med en ungefärlig kostnadsberäkning.
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Kommunfullmäktige 2016-10-31: Remittera medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på medborgarförslag om namn väg 768
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
Trafikverket är väghållare för väg 768.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att väg 768 mellan väg 755, Skivarpsvägen,
och Gardistahålan ska döpas till Gardistavägen alternativt Gardistagatan då
den delvis ligger inom tätbebyggt område.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-02-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 249:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med hänvisning till att Trafikverket är väghållare för
väg 768.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-05-13, § 39:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med hänvisning till att Trafikverket är väghållare för
väg 768.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 §129: Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om att kommunen ska starta
upp ett Lanspel för ungdomar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att LAN-spel redan bedrivs inom befintlig verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att kommunen ska starta upp ett Lanspel för
ungdomar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2019-02-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 250:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att LAN-spel redan bedrivs
inom befintlig verksamhet.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-05-14, §
29: Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att LAN-spel redan
bedrivs inom befintlig verksamhet.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 126: Medborgarförslaget remitteras till
kommunutvecklingsberedningen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 88: Medborgarförslaget anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
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Svar på medborgarförslag om en djurpark i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motivering
att önskemålen kan tillmötesgås med besök på Nils Holgerssongymnasiet
och Ystad Djurpark.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om en djurpark i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-02-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-06-17 § 251:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget med motivering att önskemålen kan tillmötesgås med
besök på Nils Holgerssongymnasiet och Ystad Djurpark.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-05-14, § 30:
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås med motivering att önskemålen kan tillmötesgås
med besök på Nils Holgerssongymnasiet och Ystad Djurpark.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 127: Medborgarförslaget remitteras till
kommunutvecklingsberedningen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 89: Medborgarförslaget anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
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Svar på medborgarförslag om att sätta upp ett boulderblock i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att det beaktas i budgetarbetet
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att sätta upp ett boulder-block i kommunen vid
utegymmet vid Prästamossen.
Boulder-block är en klätterform som sker på låga väggar, istället för att
använda rep som säkerhet används stötupptagande madrasser/tjockmattor
som finns under klättraren nedanför väggen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-11-19.
Tjänsteskrivelse 2019-03-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 175:
Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att det beaktas i budgetarbetet samt att den geografiska
placeringen utreds.
Kommunstyrelsen 2019-01-28, § 85: Medborgarförslaget remitteras till
serviceförvaltningen för yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-12-19, § 550: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP) yrkar med instämmande av Johan Bolinder (M) bifall
till kommunstyrelsens förslag med ändringen att lydelsen ”samt att den
geografiska placeringen utreds” stryks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kent
Olssons (SkuP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Kent
Olssons yrkande.

Justerandes signatur

35 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 231

Dnr KS 2018.1306

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

36 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 232

Dnr KS 2019.896

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Motion från Babak Rahimi (V)
om att satsa på arbetsmarknadsenheten
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) om att satsa på arbetsmarknadsenheten.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

37 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 233

Dnr KS 2019.897

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Motion från Pernilla Lidfeldt
(SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson (SD) om
svenska som språk i Skurups skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson
(SD) om svenska som språk i Skurups skolor.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till skol- och
utbildningsberedningen.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

38 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 234

Dnr KS 2019.902

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Medborgarförslag om gamla
djurkyrkogården i Bräknehus åsidosatt
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om gamla djurkyrkogården i Bräknehus åsidosatt.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
__________

Justerandes signatur

39 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 235

Dnr KS 2019.920

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Medborgarförslag om
biblioteket i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om biblioteket i Rydsgård.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgardförslag.
__________

Justerandes signatur

40 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 236

Dnr KS 2019.987

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Motion från Lars Nyström
(SD) om egenavgift för tolkkostnader i Skurups
kommun efter två år
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om egenavgift för tolkkostnader i Skurups
kommun efter två år.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

41 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 237

Dnr KS 2019.1050

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Medborgarförslag om att
Östra Vemmenhög klassas som ett tätbebyggt område
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att Östra Vemmenhög klassas som ett tätbebyggt
område
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
__________

Justerandes signatur

42 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 238

Dnr KS 2019.1124

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Medborgarförslag om att
göra sammanträdena i kommunfullmäktige mer
lättåtkomliga för Skurupsborna
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att göra sammanträdena i kommunfullmäktige mer
lättåtkomliga för Skurupsborna.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
__________

Justerandes signatur

43 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 239

Dnr KS 2019.1133

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Medborgarförslag angående
trafiksituation på Smedgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående trafiksituation på Smedgatan.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
__________

Justerandes signatur

44 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 240

Dnr KS 2019.1080

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Anmälan om remittering - Motion från Ingvar
Wennersten (SD) om fritidsförsäkring för
grundskoleelever
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Motion om fritidsförsäkring för grundskoleelever.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur

45 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 241

Dnr KS 2019.863

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Frågor och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från tjänstgörande ersättaren Babak Rahimi (V) gällande SFIresultat - Interpellationen anmäls.
Kristina Wieslander (V) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande
Johan Bolinder (M) om planerna på att stänga Slimmingeby skola har
återupptagits. Kommunstyrelsens ordförande svarar: Nej.
Babak Rahimi (V) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan
Bolinder (M) om det finns beslut om att ej förlänga anställningar med
arbetsmarknadsstöd. Kommunstyrelsens ordförande svarar att det inte finns
något generellt sådant beslut. Däremot har kommunstyrelsen fattat beslut
om att återhållsamhet ska råda inom alla områden.
Babak Rahimi (V) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan
Bolinder (M) om det har noterats den rekordhöga arbetslösheten bland
ungdomar och om åtgärdsplan mot detta görs. Kommunstyrelsens
ordförande svarar att kommunen värnar om alla grupper. Nya riktlinjer på
området är under framtagande av socialnämndsutskottet.
__________

Justerandes signatur

46 (46)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 242

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-08-26

Diarienummer

KS 2019.6

Avsägelse Bengt Andersson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bengt Andersson (S) från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och
samhällsbyggnadsberedningen samt som ersättare i kommunstyrelsen.
Protokollet inges till Länsstyrelsen för ny sammanräkning gällande
fullmäktige.
Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsberedningen och ersättare i
kommunstyrelsen förrättas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Bengt Andersson (S) gällande uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsberedningen samt som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
__________

Justerandes signatur

