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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Plats och tid

Aulan Nils Holgerssongymnasiet, 2019-09-30, kl. 18.00–
21.50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Karl Kårebrant, revisor
Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Jane Bergman, VD Skurup Kommunala AB

Justerade paragrafer

§ 243–278

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-10-08 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Kent Johansson (S)

Kent Olsson (SkuP)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-08

Datum då anslaget tas ned

2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S), ej § 270
Lena Axelsson (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Angelo Lo Presti (S)
Ann-Christin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven Strandberg (KV)
Jeanette Bohman (L)
Maria Ivansson (MP), tom § 258
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Andreas Oskarsson (M), tjg from § 271
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Andreas Oskarsson (M), delv tjg
Tommy Elofsson (M)
Ingemar Johansson (C)
Sven Rosengren (SkuP)
Yvonne K Nilsson (S), delv tjg

__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Martin Hansson (M), tom § 270
Loubna Stensåker-Göransson (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
Yvonne K Nilsson (S), tjg § 270
Anne-Lise Nielsen (S), tjg ers
Conny Axtelius (S), tjg ers
Margareta Anderberg (S), tjg ers
Babak Rahimi (V), tjg ers
Kerstin Peterson-Brodda (L), tjg ers

Jan-Erik Persson (KV)
Anders Bengtsson (L), t o m kl 19.30
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7
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Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7
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Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

KF § 243

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Olsson (SkuP) och Kent Johansson (S) utses till justerare.
Jimmy Nilsson (SD) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

KF § 244

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att lägga till följande
ärende i föredragningslistan att behandlas efter punkt 9:
- Bolagsordning för Skurups Energihandel AB.
I övrigt godkänns föredragningslistan.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 245

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Malmö/Lund-regionen, styrelsemöte med bland annat förhållningssätt till
Regionala planen.
- SYSAV, studiebesök på anläggningar.
- Sydvatten, styrelsemöte.
Kommunutvecklingsberedningen
- Arbetet med revidering av näringslivsplanen har startats upp.
- Förslag från Alléskolan gällande ishall har behandlats.
- Beredningen har fått information om översiktsplanearbetet och uttalat sig
positiva till att planen sträcks till 2040.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Detaljplan Västeräng, etapp 1, är ute för granskning.
- Behandlat motion om att minska spridning av plats från konstgräs.
Skol- och utbildningsberedningen
- Medborgardialog har genomförts i samband med invigningen av
Prästamosseskolan.
Individ- och omsorgsberedningen
- Två motioner har behandlats.
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska har informerat om sin verksamhet.
- Information om fältsekreterarnas verksamhet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Förberedelser inför barn- och ungdomsfullmäktige.
- Informerar om att e-förslag i första hand är till för medborgarna.
Förtroendevalda bör utnyttja andra kanaler.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 245

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

- Möten med gruppledarna och beredningsordförandena planeras.

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 246

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Ärendeinformation från revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om följande
granskningar:
Informationsbrev - Färdtjänst, dnr KS 2019.1378
Svar kommentarer årsredovisning 2018, dnr KS 2019.249.
Granskningsrapport systematiskt kvalitetsarbete, dnr KS 2019.529.
Missiv - Skurups kommun - Systematiskt kvalitetsarbete, dnr KS 2019.529.
Missiv - Skurups kommun - Granskning av styrning och kontroll, dnr KS
2019.1379 och MOB 2019.52.
Skurups kommun - Granskning av styrning och kontroll, dnr KS 2019.1379
och MOB 2019.52.
Beslutsunderlag
Informationsbrev - Färdtjänst, dnr KS 2019.1378
Svar kommentarer årsredovisning 2018, dnr KS 2019.249.
Granskningsrapport systematiskt kvalitetsarbete, dnr KS 2019.529.
Missiv - Skurups kommun - Systematiskt kvalitetsarbete, dnr KS 2019.529.
Missiv - Skurups kommun - Granskning av styrning och kontroll, dnr KS
2019.1379 och MOB 2019.52.
Skurups kommun - Granskning av styrning och kontroll, dnr KS 2019.1379
och MOB 2019.52.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 247

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Information från kommunens bolag, Skurup
Kommunala AB
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör Jane Bergman informerar om Skurup Kommunal AB,
dess verksamhet, fastighetsbestånd och framtidsfrågor.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 248

Dnr KS 2019.272

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Redovisning partistöd 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas kommunfullmäktiges beslut gällande partistöd för 2018:
Kommunfullmäktiges presidieberedning (2019-08-13 KFPB §23):
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar att godkänna inkomna
redovisningar av partistöd 2018 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning (2019-06-04 KFPB §19):
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar att godkänna inkomna
redovisningar av partistöd 2018 från Moderaterna, Liberalerna,
Skurupspartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kommunens Väl och
Sverigedemokraterna.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 249

Dnr KS 2019.849

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionärerna ska meddelas skriftligt och
att deras motioner avskrivs som varande inaktuella.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning har i enlighet med
kommunfullmäktiges återremiss, 2019-08-26 § 219, beslutat att
motionärerna ska meddelas skriftligt att presidieberedningen föreslår att
deras motioner avskrivs som inaktuella.
Beslutsunderlag
Redovisning av ej färdigberedda motioner per 2019-07-30.
Tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2019-08-13, § 29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-09-17:
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar att motionärerna
ska meddelas skriftligt att presidieberedningen föreslår att deras motioner
avskrivs som varande inaktuella.
Kommunfullmäktige 2019-08-26 § 218: Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till presidieberedningen för kontakt med förslagsställarna
till de motioner som föreslås avskrivas och om anledningen därtill.
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)
- 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)
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 250

Dnr KS 2018.872

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Förslag till kustförvaltningsplan för Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till kustförvaltningsplan.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Sweco Environment AB fick i augusti 2018 uppdraget att ta fram
ett förslag till kustförvaltningsplan. Förslaget till Kustförvaltningsplan
innehåller en kustförvaltningsstrategi, principer för hållbar kustförvaltning i
Skurups kommun, en handlingsplan och förslag på löpande mätprogram.
Kustförvaltningsplanens förslag till satsningar förklaras i dokumentet och
utgår ifrån rådande lagar, förordningar, analyser, studier samt tillämpad
forskning.
Ett fåtal ändringar har tillkommit i förslaget till kustförvaltningsplanen. De
största förändringarna i planen är att målbilden har förtydligats, ansvar och
prioritering av åtgärder samt hur ofta den ska aktualiseras.
Förslaget till Kustförvaltningsplan för Skurups kommun har varit på remiss
under perioden 1 april – 10 maj 2019 och har under tiden funnits tillgängligt
i kommunhuset, St Torggatan 4 samt på kommunens hemsida
https://www.skurup.se/forslagtillkustforvaltningsplan. Den 27 april har
kommuninvånare deltagit på ett seminarium om kustförvaltning och ett
dialogtillfälle om förslaget till kustförvaltningsplan.
Under remisstiden inkom 11 yttranden. De synpunkter som var
återkommande i flera yttranden var bland annat samverkan med andra
kommuner och aktörer, muddring i Abbekås hamn, ansvar och finansiering
samt infrastruktur.
Beslutsunderlag
Förslag till kustförvaltningsplan, daterad 2019-07-02.
Tjänsteskrivelse inför antagande, daterad 2019-07-17.
Sammanställning av yttranden över förslaget till kustförvaltningsplan för
Skurups kommun, daterad 2019-06-14.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 219-08-20 § 277: Kommunfullmäktige antar förslaget
till kustförvaltningsplan.
Kommunstyrelsen 2019-03-25, § 118: Kommunstyrelsen remitterar
kustförvaltningsplanen i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 250

Dnr KS 2018.872

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (SD), Magnus
Alm (S), Kerstin Peterson-Brodda (L), Kristina Wieslander (V) och Sven
Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lena Johansson, enhetschef för miljöstrategiska enheten.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef Serviceförvaltningen.
Peter Dahl, enhetschef för tillväxt och utveckling.
Ashley Andersson, planarkitekt.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 251

Dnr KS 2019.587

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2020, genom
personalenheten, återkomma med kompletterande pensionsregler som syftar
till att säkerställa att politiker inte riskerar att förlora pension med anledning
av politiska uppdrag för Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller
PRF-KL i kommunen, regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har
varit OPF-KL, som antogs av SKL:s styrelse 20 oktober 2013.
I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till
aktiva omställningsinsatser tillförts.
Bestämmelserna har under förra mandatperioden varit uppe till behandling
av såväl den parlamentariska gruppen som kommunfullmäktiges
presidieberedning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-04-04.
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL18.
Kommentar till Förslag till förtroendevaldas omställning och pension OPFKL18.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 251

Dnr KS 2019.587

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 297:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 246: Ärendet bordläggs och till
kommunstyrelsens nästa sammanträde bjuds företrädare för personalenheten
in för att information om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL).
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-04-11, § 16:
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Magnus Alm (S) och Lars
Nyström (SD) bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
med följande tillägg:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2020, genom
personalenheten, återkomma med kompletterande pensionsregler som syftar
till att säkerställa att politiker inte riskerar att förlora pension med anledning
av politiska uppdrag för Skurups kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Personalenheten.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 252

Dnr KS 2019.1292

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Bolagsordning för Skurups Energihandel AB
Kommunfullmäktiges beslut
Dotterbolagets namn Skurups Energihandel AB godkänns.
Bolagsordning för Skurups Energihandel AB antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-26, § 219, att bilda ett
elhandelsföretag i form av ett dotterbolag till Skurups Elverk AB.
Styrelsen för Skurups Elverk AB har föreslagit att det nya dotterbolaget ska
heta Skurups Energihandel AB. Vidare har styrelsen tagit fram förslag till
bolagsordning för Skurups Energihandel AB.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att
bolagsordningen ska revideras avseende 1:a stycket i § 8 Styrelse. Stycket
ska ändras från
”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter,
med lägst En (1) och högst fem (5) suppleanter.”
till
”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst elva (11) ordinarie
ledamöter, med lägst tre (3) och högst fem (5) suppleanter.”. Ändringen görs
innan ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning för Skurups Energihandel AB, rev 2019-09-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens förslag, 2019-09-23, § 321:
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Dotterbolagets namn Skurups Energihandel AB godkänns.
Bolagsordning för Skurups Energihandel AB antas.
Skurups Elverk, 2019-09-12, §§ 96-98.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Justerandes signatur
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) om
avskaffande av religiös specialkost inom Skurups
kommuns förskolor, skolor och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till den implementerade planen
för mat och måltider inom Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit gällande avskaffande av religiös specialkost inom
Skurups kommuns förskolor, skolor och fritidshem.
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25 en ny Plan för mat och måltider
inom Skurups kommun. I denna plan framgår följande.
- Specialkost, av etiska eller religiösa skäl, tillhandahålls inte.
- Kött från religiöst slaktade djur, inklusive halalslaktade, erbjuds ej.
- Alla som av medicinska skäl har behov av specialkost, ska erbjudas sådan.
Läkarintyg krävs.
Som Serviceförvaltningen uppfattar det har motionärens förslag i sak redan
beslutats genom att kommunfullmäktige har antagit Plan för mat och
måltider, vilken förvaltningen nu också följer och arbetar efter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31.
Motion daterad 2019-01-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2019-08-20 KS §281):
Motionen anses besvarad med hänvisning till den implementerade planen
för mat och måltider inom Skurups kommun.
Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 32: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) och Johan Bolinder (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag (motionen anses besvarad).
Maria Ivansson (MP) yrkar att motionen avslås.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Maria
Ivanssons (MP) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag (motionen anses besvarad)
Nej-röst för bifall till Maria Ivanssons (MP) yrkande (motionen avslås)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
36 ja-röster och 1 nej-röst medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag
(motionen anses besvarad).
__________
Beslutet skickas till:
Ingvar Wennersten (SD).
Serviceförvaltningen.
Anna-Lena Svensson måltidschef.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
garanterad plats i särskilt boende vid 85 års ålder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 187, om byggnation av nytt
särskilt boende.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen från Centerpartiet framgår att det är viktigt att alla kan åldras i
trygghet och med valfrihet och värdighet. Det kommer att behövas fler
platser i särskilt boende allt eftersom andelen äldre i kommunen ökar. De
som har behov och önskemål ska kunna flytta till Flintebro, Lillgården och
Bruksgården utan långa väntetider. För oss är det viktigt att människor ska
kunna leva ett värdigt och innehållsrikt liv på äldre dar med bra boenden och
omhändertagande. När människor börjar få svårt att bo kvar i sitt eget hem
på grund av ökade vårdbehov, ska det vara enkelt för de som så önskar att få
plats på särskilt boende med omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Därför vill
vi att alla personer över 85 år ska garanteras plats i särskilt boende om det är
vad de själv önskar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- att alla personer över 85 år garanteras plats i särskilt boende!
I dag är ungefär 350 personer i Skurups kommun 85 år och äldre, 65
personer av dem är beviljade bistånd till särskilt boende. Individ- och
omsorgsförvaltningen har 2018 tilldelats budget för att tillhandahålla 114
platser vid särskilda boenden.
Av nuvarande bestämmelse i 4 kap 1 § i socialtjänstlagen (SoL) framgår att
man inte kan få beviljat bistånd på särskilt boende med enbart ålder som
grund. Hjälp och stöd enligt detta förutsätter att det finns individuella behov
hos den enskilde som behöver tillgodoses och som inte kan tillgodoses av
den enskilde själv eller på något annat sätt.
Befolkningsprognos för Skurup andel personer över 85 år:
År 2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Antal 361 370 370 374 372 386 389 395 405
Källa: KAAB prognos AB 2018-03-25.
2016 ansökte 57 personer om bistånd jml 4 kap 1 § SoL iform av särskilt
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boende, av dessa var 31 personer 85 år och äldre. För 2017 var det 48
personer som ansökte, av dessa var 36 personer 85 år och äldre. För 2018
har hitintills 34 ansökt och av dessa är 22 personer 85 år och äldre.
2016 beslutades om bifall i 56 ärenden och avslag i ett ärende. För 2017
beslutades om bifall i 44 ärenden och fyra (4) avslag.
För 2018 (januari till sept) har beslutats om bifall i 34 ärenden och ett
avslag.
Om samtliga personer 85 år och äldre söker särskilt boende utan
behovsbedömning, skulle det medföra att Skurup kommun behöver utöka
antalet platser på särskilda boenden med ytterligare ca 300 platser 2027 för
att tillgodose förslagskrivarens äldreboendegaranti. Därutöver kvarstår
personer som beviljas bistånd till särskilt boende utifrån sina särskilda
behov.
Det finns äldre personer under 85 år, där insatser via hemtjänsten inte räcker
till och där hjälpbehovet lämpligast tillgodoses i ett särskilt boende. En
fysiskt och mentalt pigg 85-åring skulle enligt medborgarförslaget ha rätt till
ett boende före den som behöver det av andra skäl än just sin ålder.
Plats inom särskild boendeform prioriteras till personer som behovsprövats.
Detta medför att personer som inte behöver dygnet runt omvårdnad har fått
allt svårare att få plats på särskilt boende. Prognosen tyder/visar på att
behovet av demensboende kommer att öka i framtiden, därmed också
vårdtyngden
För den som har ett behov av en tillgänglig bostad och/eller att bryta social
isolering finns det i Skurups kommun möjlighet att anmäla sitt intresse för
byte till bostad i form av servicelägenhet eller trygghetsboende.
Skurupshem AB svarar för två trygghetsboenden Gladan och Tryggve i
Skurups tätort, vilka förmedlas av Skurupshem AB. Ett trygghetsboende har
som syfte att stimulera till social gemenskap och en värd/värdinna finns
tillgänglig på vissa tider.
I anslutning till Flintebro finns 18 servicelägenheter med närhet till
dagcentral och social gemenskap som fördelas av kommunens
biståndshandläggare utan biståndsbeslut.
Kommunstyrelsen konstaterar att det med anledning
av kommunfullmäktiges beslut att återremittera motionen, i avvaktan på nya
styret, är det nu kommunstyrelsen som återkommer med förslag i ärendet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17.
Motion daterad 2018-06-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § § 288:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 187, om byggnation av nytt
särskilt boende.
Kommunfullmäktige 2018-12-19, § 547:
Motionen återremitteras i avvaktan på att styret återkommer med reviderat
förslag i ärendet under mandatperioden.
Kommunstyrelsen 2018-11-21, § 380:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inte något att
invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06, § 286: Arbetsutskottet
anser ärendet vara allsidigt belyst och föreslår att kommunstyrelsen inte har
något att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningen 2018-10-01, § 40:
Huvudförslag
Motionen avslås.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2018-06-20 § 316: Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Jörgen Sjöslätt (C) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag (motionen anses besvarad).
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (motionen
anses besvarad), individ- och omsorgsberedningens huvudförslag (motionen
avslås) och Sven Åke Strandbergs (KV) yrkande (motionen bifalles) och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Rickard Pettersson, förvaltningschef.
Ulrika Persson, IFO-chef.
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Svar på motion från Jörgen Sjöslätt m fl om att inte
bygga på Östergårds fotbollsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Motionen syftar till att inte bygga på Östergårds fotbollsplan då den är en
viktig grönyta väl värd att bevara.
Planenheten arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt förslag av
detaljplanen för Skurup 45:52 (bl. a innehållande Östergårds fotbollsplan).
Förslaget till detaljplanen kommer till granskningsskedet att endast omfatta
den del som möjliggör för bostäder på gräsytan intill Östergårds
fotbollsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-04.
Motion, daterad 2017-10-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 289:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2017-11-21, § 132:
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 375: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) och Johan Bolnder (M) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag (motionen bifalles).
Magnus Alm (S) och Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag (motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens
alternativförslag (motionen bifalles) och samhällsbyggnadsberedningens
huvudförslag (motionen avslås) och finner att kommunfullmäktige bifaller
samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag
(motionen bifalles)
Nej-röst för bifall till samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag
(motionen avslås)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad
bilaga), 14 ja-röster och 27 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag (motionen avslås).
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) om politikers arvoden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till den pågående översynen av
arvodesreglementet.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) föreslår i motion om
politikers arvode att månadslönen för kommunstyrelsens ordförande sänks
till ett prisbasbelopp. De övriga fasta månadsarvodena sänks med
utgångspunkt från den lön kommunstyrelsens ordförande har, vilket innebär
att de övrigas fasta arvoden står i relation till kommunstyrelsens ordförandes
lön.
I kommunfullmäktiges presidieberedning pågår för närvarande en översyn
av arvodesreglementet för kommunens förtroendevalda. Årsarvodena ingår
som en del i arvodesreglementet och det är därför lämpligt att
ställningstagande till dessa sker i samband med beslut i kommunfullmäktige
om revidering av bestämmelserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-05-10
Motion inkommen 2019-02-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 290:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till den pågående översynen av
arvodesreglementet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-06-04, § 17:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till den pågående översynen av
arvodesreglementet.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-05-14 §18:
Motionärerna bjuds in till nästa sammanträde med kommunfullmäktiges
presidium.
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Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-04-11 §11:
Kanslichefen ges i uppdrag att till nästa sammanträde med
kommunfullmäktiges presidieberedning upprätta förslag till svar på
motionen.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 121:
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Kommunfullmäktige 2019-02-25:
Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Babak Rahimi (V) yrkar bifall till motionen.
Ann-Helen Nilsson (C), Johan Bolinder (M) och Ingvar Wennersten (SD)
yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag (motionen
anses besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag (motionen anses besvarad) och Babak Rahimis (V) yrkande
(motionen bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller
presidieberedningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Kristina Wieslander (V).
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Svar på motion från Lena Axelsson (S) om kommunens
kallelser och protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Motionens andra, tredje, fjärde och femte att-sats anses besvarad med
hänvisning till tidigare beslut och praxis.
Motionens första att-sats avslås.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) föreslår i motion att protokoll och kallelser som
redovisas på nätet ska innehålla följande:
”Att det i protokollet skall framgå vem som begärt omröstning
Att protokollet från omröstningen bifogas
Att skriftliga reservationer redovisas i protokollet
Att skriftliga reservationer som inte kommit in i tid ej skall protokollföras
Att i kallelsen med bilagor till kommunfullmäktige införa koppling mellan
§-nummer och sida i bilagan.”
I kommunallagen 5 kap 66-68 §§ finns bestämmelser med minimikrav på
vad protokollet ska innehålla. Det finns inget hinder mot att
kommunfullmäktige bestämmer att protokollen ska innehålla mer
information. Enligt bestämmelser i kommunallagen ska protokollet
innehålla:
-

Vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort.

-

Vilka ärenden som handlagts.

-

Vilka förslag och yrkanden som lagts fram och inte tagits tillbaka.

-

I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut.

-

Vilka beslut som fattats.

Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid
öppna omröstningar.
-

Vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Vilka interpellationer och frågor som har ställts och vilka som har
besvarats.
Det protokoll som läggs ut på kommunens hemsida ska stämma överens
med originalprotokollet och innehålla samma delar som detta, det vill säga
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med omröstningslistor, reservationer med mera.
Kommunfullmäktige har nyligen, 2019-03-25, § 109, beslutat bifalla en
motion enligt följande:
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar
protokollsanteckning tillsammans med berört ärende.
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar reservationer
tillsammans med berört ärende.
att Skurups kommun i protokoll från politiska möten bifogar voteringslistor
tillsammans med berört ärende.
Detta beslut har verkställts och protokollen på kommunens hemsida ska
numera innehålla protokollsanteckningar, reservationer och
omröstningslistor. Det som motionären föreslår i andra och tredje att-satsen
är således genomfört.
En skriftlig reservation måste föreligga vid tidpunkten för justeringen av
protokollet. Reservationer som inkommer efter denna tidpunkt protokollförs
inte. Motionärens förslag enligt tredje att-satsen är såldes redan praxis.
I de kallelser som läggs ut på kommunens hemsida finns idag möjligheten
att via bokmärkesfunktionen ta sig fram mellan olika avsnitt i kallelsen.
Förvaltningen kommer att lägga ut en förtydligande instruktion på hemsidan
om hur detta går till.
Motionären föreslår också att det i protokollet skall framgå vem som begärt
omröstning. Omröstning begärs via acklamation, det vill säga att ledamöter
ropar ”omröstning” (votering) och ofta av flera samtidigt. Det finns inga
krav i kommunallagen att protokollföra vem/vilka som begärt omröstning
utan endast att detta har begärts. Om krav på protokollföring av vem som
begärt omröstning skulle införas så skulle detta innebära ytterligare
tidsutdräkt av sammanträdet, speciellt om omröstning begärs av flera
ledamöter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-05-10
Motion
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 291:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
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Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Motionens andra, tredje och fjärde att-sats anses besvarad med hänvisning
till tidigare beslut och praxis.
Motionens första att-sats avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-06-04, § 18:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionens andra, tredje och fjärde att-sats anses besvarad med hänvisning
till tidigare beslut och praxis
Motionens första att-sats avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-05-14 §19:
Motionärerna bjuds in till nästa sammanträde med kommunfullmäktiges
presidium.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-04-11 §12:
Kanslichefen ges i uppdrag att till nästa sammanträde med
kommunfullmäktiges presidieberedning upprätta förslag till svar på
motionen.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 122:
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 78: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar bifall till motionens första och femte att-sats samt
att andra, tredje och fjärde att-satsen anses besvarad.
Ordföranden meddelar att även den femte att-satsen ska anses besvarad,
vilket har fallit bort i presidieberedningens protokoll.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och Lena Axelssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller presidieberedningens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Nej-röst för bifall till Lena Axelssons yrkande
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
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25 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla presidieberedningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Lena Axelsson (S)
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Svar på motion från Maria Ivansson (MP) om bilfria
zoner runt skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Maria Ivansson (MP) föreslås att områdena runt skolorna i
kommunen blir bilfria.
Säkra skolvägar är en mycket viktig fråga och förvaltningen att arbete redan
pågår inom området. Dock måste förutsättningarna och möjligheterna för
åtgärder och lösningar bedömas från skola till skola och en universallösning
i form av bilfria zoner är inte lämplig.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-02-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 293:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen.
Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen skall anses vara besvarad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 49:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen skall anses vara
besvarad.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-05-13 § 37:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 115: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
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Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 79: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Ivansson (MP) yrkar med instämmande av Sven Åke Strandberg
(KV) bifall till motionen.
Johan Bolinder (M), Jörgen Lidfeldt (SD), Nicklas Olsson (M) och Magnus
Book (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag
(motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens
huvudförslag (motionen avslås), samhällsbyggnadsberedningens
alternativförslag (motionen anses besvarad) och Maria Ivanssons (MP)
yrkande (motionen bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller
samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP).
Serviceförvaltningen.
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Svar på medborgarförslag om lekplatserna i Skivarp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förslagställaren så tycker de att lekplatserna i Skivarp inte
upprätthåller de krav som man kan ställa på lekplatser.
I samband med framtagandet av riktlinjer för lekplatser i Skurups kommun
2012-2013 så var lekplatserna i Skivarp vid inventeringen i ett bra skick i
förhållande till andra lekplatser runtom kring i Skurups kommun.
Utifrån den inventeringen så gjorde vi en strategiplan för hur vi skulle
förnya och plocka bort gamla osunda lekplatser som inte var godkända.
Av den anledningen att Skivarp hade väldigt nyrenoverade lekplatser vid
detta tillfälle så hamnade en av lekplatserna långt fram i tiden för en
renovering eftersom de övriga lekplatserna i Skurups kommun var i
betydligt sämre skick.
Lekplatserna i Skivarp täcker ett lekbehov för barn mellan 2-12 år.
Vi har under våren tvättat lekutrustningen samt att fyllt på sand där det finns
behov.
När det blir aktuellt med renovering av lekplatsen vid Tulpanvägen som är
planerad 2021 så kommer vi att involvera byalaget i Skivarp för att höra
deras synpunkter om vilken utrustning som de kan tänka sig på lekplatsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-13.
Medborgarförslag, daterad 2019-02-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 279:
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 125: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 87: Medborgarförslaget anmäls.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Peter Dahl, driftschef.
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Svar på medborgarförslag om att visstidsanställa
ungdomar för städning av kommunens stränder
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren har i sitt medborgarförslag yrkat på att Skurups kommun
stränder kontinuerligt ska städas och hålls skräpfria och till detta ska man
använda timanställda ungdomar.
Att hålla stränderna rena är en utmaning för alla kustkommuner med tanke
på allt skräp som flyter iland. Normalt så utför Skurups kommun
strandrensning 3-4 gånger mellan perioden maj-augusti månad med en
strandrensningsmaskin. Däremellan så har man tillsyn och städar vid behov.
Under de nationella ”skräplockardagarna” på våren och hösten så bjuder
Skurups kommun in skolungdomar samt kommuninvånare att plocka skräp
längs kustlinjen i Skurups kommun. Att städa upp kustlinjen med jämna
mellanrum under resterande tid på året är möjligt. Kommunteknik kan vara
en sammankallande part och bjuda in skolungdomar tillsammans med
arbetsmarknadsenheten och även andra enheter inom våra förvaltningar i
Skurups kommun där man kan göra punktinsatser enligt ett uppgjort
schema.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-13.
Medborgarförslag daterad 2019-01-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 280:
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Serviceförvaltningen uppdras att arbeta vidare med frågeställningen i ett
bredare perspektiv.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
(medborgarförslaget avslås) och Johan Bolinders (M) yrkande
(medborgarförslaget anses besvarat) och finner att kommunfullmäktige
bifaller Johan Bolinders (M) yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Peter Dahl, driftschef.
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Svar på medborgarförslag om att öppna Metta Jörgens
väg och Fredrika Wallis väg för genomfart och gör
Fiskarevägen till gång- och cykelväg
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I inkommande medborgarförslag föreslås att Fiskarevägen i Abbekås ska
stängas för genomfartstrafik och istället enbart vara öppen för cykel- och
gångtrafikanter. Istället föreslås att Metta Jörgens väg och Fredrika Wallis
väg öppnas för genomfartstrafik.
Konsekvensanalys/Överväganden
För allmänheten är Fiskarevägen en naturskön väg som idag kan upplevas
både för bil- cykel- och gångtrafikanter. Det blir en försämrad tillgänglighet
för billister och de med rörelsehinder i aktuellt förslag.
Enligt trafikmätningar som trafikverket gjort på Kalmarvägen mellan Metta
Jörgens väg och Kustvägen var det 2017 ca 390 fordon per dygn som
passerade här. En enkel trafikalsringsberäkning på trafikverkets hemsida ger
en tänkt mängd biltrafik per dygn ner till boenden och hamnen på ca 390
fordon vilket stämmer bra överrens med den uppmätta trafiken. På
sommaren lär trafiken öka ungefär till det dubbla vilket är vad liknande
trafikmätningar utmed kustvägen visat och det förväntas vara ungefär på
samma nivå här. Det här är en låg trafikmängd med få fordon per timme.
Det saknas en trafikräkning på Fiskarevägen som kan visa på vilken mängd
trafik som finns här. Men med både den beräknade trafikalstringen och den
uppmätta förväntas det att det med störst sannorlikhet en mycket liten
mängd fordonsförare som kör på Fiskarevägen.
De förare som kommer från Sockenvägen behöver vända i korsningen vid
Fiskarevägen i det fall de inte får köra på Fiskarevägen så som föreslås. Det
finns inte plats att angöra en vändplats längst ner på Sockenvägen vid havet.
Av den anledningen behöver trafikförbudsskylt C3 sättas upp med en
tilläggstavla med genomfart förbjuden sitta i korsningen Fredrika Wallis väg
och Sockenvägen ifall medborgarförslaget bifalles.
Fiskarevägen är grusbelagd och vid en förflyttning av trafiken kommer
underhållsbehovet att minska något på vägen. Det bör noteras att majoriteten
av trafiken förväntas vara boende utmed vägen vilket inte kommer att
förflyttas. Vägens beläggning och att den är smal gör det svårt att mötas
vilket uppmuntrar en lägre hastighet .
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Angående den delen av motionen som föreslår att den nuvarande
avstängningen mellan Fredrika Wallis väg och Metta Jörgens väg öppnas
upp för genomfartstrafik finns det ca 3-4 meter att angöra en gata på. För att
kunna göra det behövs dock en detaljplansändring då den aktuella platsen är
parkmark idag.
Boendesituationen för de utmed Fiskarevägen blir något bättre med mindre
störningar från trafiken med den här åtgärden, men den blir sämre för
boende utmed Metta Jörgens väg och Fredrika Wallis väg. Utmed
Fiskarevägen på den aktuella sträckan finns ca 18 fastigheter. På Fredrika
Walls väg och Metta Jörgens väg finns ca 21 fastigheter.
En viktig aspekt att ta hänsyn till är väglagen där det står ”Det krävs mycket
starka skäl om man ska stänga av en allmän väg för motordrivet fordon
eftersom allmänna vägar ska vara öppna för allmän samfärdsel enligt 1 §
Väglagen.” Med det som framkommit i motionen och utredningen ovan
finns det inga starka skäl att genomföra förslaget enligt motionen.
En möjlig ändring av Fiskarevägen som alternativ till motionen är att göra
om vägen till ett gångfartsområde, vilket innebär en hastighet på 6-7km/h
där bilar, cyklister och gående samsas om gatan.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Detaljplanen behöver ändras då sträckan mellan Fredrika Wallis väg och
Metta Jörgens väg är park/plantering och tillåter inte ett anrättande av en
väg.
Det är kommunens väg och föreslagen ändring med att förbjuda
genomfartstrafik enligt motionen är möjlig att genomföra.
Det behöver noteras att det krävs mycket starka skäl om man ska stänga av
en allmän väg för motordrivet fordon eftersom allmänna vägar ska vara
öppna för allmän samfärdsel enligt 1 § Väglagen.
Ekonomi
Cirka 60-80kvm behöver angöras och göras om till väg för fordonstrafik.
Detaljplanen behöver ändras och kommer till en kostnad av ca 50 000kr.
Kostnaden för att anlägga en ny väg kostar ca 200 000 - 300 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08.
Medborgarförslag, 2018-09-13.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 282:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
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invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 47:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-11-20 § 82
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
trafikingenjören.
Samhällsbyggnadsberedningen 2018-10-16 § 74
Samhällsbyggnadsberedningen begär att få göra en utredning.
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 411
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för
personer över 75 år
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte ryms inom
befintlig budget
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget föreslår gratis kollektivtrafik inom kommunen för
kommuninvånare över 75 år. Detta erbjuds i cirka hälften av Skånes
kommuner idag och bekostas av kommunerna. För Skurups del skulle det
innebära en årlig kostnad på cirka 400 000 kr att erbjuda avgiftsfri
kollektivtrafik för medborgare över 75 år. Medel för detta finns inte inom
befintlig budget. Kostnaden kan förväntas öka med cirka 25.000 kr per år de
kommande åren beroende på ett högre antal kommuninvånare över 75 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11.
Medborgarförslag, daterat 2018-08-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 282:
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte ryms inom
befintlig budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06, § 300: Arbetsutskottet
beslutar remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för
beredning.
Kommunfullmäktige 2018-09-24, § 409: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att
finansiering sker ur årets resultat.
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
(medborgarförslaget avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
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(medborgarförslaget avslås) och Sven Åke Strandbergs (KV) yrkande
(medborgarförslaget bifalles) och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.
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Svar på medborgarförslag om cykelbana i Janstorp
från Kämpavallen till avfartsvägen 200 m söder om
Broddakorset
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till att cykelbana
Janstorp-Skurup finns med i Skurup kommuns cykelplan.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om cykelbana i Janstorp från Kämpavallen till
avfartsvägen 200 m söder om Broddakorset.
Kommunen kommer att gräva ner avlopp längs med sträcka med start
omgående . Förslaget är att anlägga en cykelbana parallellt med väg 102 när
avloppsrören är nergrävda.
Utbyggnad Cykelbana Skurup-Janstorp finns med i Skurup kommuns
cykelplan som en av fyra prioriterade cykelvägsdragningar med målsättning
om färdig utbyggnad senast år 2030.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-04-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 294:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag:
Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till att cykelbana
Janstorp-Skurup finns med i Skurup kommuns cykelplan.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 52:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med hänvisning till att
cykelbana Janstorp-Skurup finns med i Skurup kommuns cykelplan.
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 167: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 198: Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag.
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 cykeltrafikundervisning i
skolan tillsammans med polisen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om cykeltrafikundervisning i skolan tillsammans med
polisen.
Ett medborgarförslag om cykeltrafikundervisning i skolan i samarbete med
polisen har inkommit tillsammans med några andra förslag om att öka
trafiksäkerheten i kommunen.
Det som styr undervisningen idag är Lgr-11(Läroplanen för grundskolan).
Det finns flera punkter ur det centrala innehållet som kan ligga till grund för
planerandet av cykel- och trafikundervisning. Exempel på undervisning på
kommunens skolor:
- Eleverna och pedagogerna identifierar riskfyllda platser i närområdets
trafikmiljö och arbetar fram exempel på hur man kan minska dessa.
- Genomgång av trafikregler och trafiksäkerhet som sedan repeteras i
samband med utflykter och när man har undervisning i närsamhället.
- Arbete med cykel och trafiksäkerhet på internationella cykeldagen (3 juni).
- Trafikvecka.
-Arbetar med cykelns delar och hur en säker cykel ska se ut. Genomgång av
cyklarna i samband med teknikundervisning.
Samverkan med polis sker inte återkommande just när det gäller
trafikundervisning. Däremot har närpolisen återkommande träffar med
skolledarna för att tillsammans planera gemensamma insatser. Under hösten
2019 kommer detta att förtydligas ytterligare i en årsvis planering.
Närpolisen tycker att det är av stor vikt att vara ute på skolorna och kommer
att prioritera detta utifrån aktuellt dagsläge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-23.
Medborgarförslag daterad 2019-01-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 284:

Justerandes signatur

46 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 264

Dnr KS 2019.295

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget anses besvarat.
Skol- och utbildningsutskott 2019-06-19, § 44: Skol- och
utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses
besvarat.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 74: Kommunfullmäktige beslutar att
ärendet remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om tung trafik längs väg 768
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte äger
vägen.
Sammanfattning av ärendet
Det inkomna medborgarförslaget föreslår att väg 768 stängs av för trafik och
om inte det är möjligt att åtminstone den tunga trafiken stängs av.
Konsekvensanalys/Överväganden
Serviceförvaltningen föreslår avslag av medborgarförslaget eftersom väg
768 tillhör trafikverket och kommunen har inte bemyndigande att göra en
trafikreglering för att stänga av den för trafik.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Kommunen har inte möjlighet att göra en trafikreglering enligt
medborgarförslaget då vägen tillhör trafikverket.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2019-02-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 285:
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte äger
vägen.
Förvaltningen får i uppdrag att i kommande kontakt med Trafikverket föra
fram förslaget.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 128: Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

48 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 265

Dnr KS 2019.374

Kommunfullmäktige

2019-09-30

__________
Beslutet skickas till:
Arbetsgruppen väg 768.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2019.7

49 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 266

Dnr KS 2019.670

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid ICA
och Dollarstore i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till att en översyn
av trafiksituationen runt handelsplatsen pågår.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om övergångsställe vid ICA och Dollarstore i Skurup.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-04-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 295:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till att en översyn
av trafiksituationen runt handelsplatsen pågår. Tjänstemännen skall hålla
samhällsbyggnadsberedningen informerad om hur de arbetar med frågan.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 53:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget skall anses vara besvarat med hänvisning till att en
översyn av trafiksituationen runt handelsplatsen pågår. Tjänstemännen skall
hålla samhällsbyggnadsberedningen informerad om hur de arbetar med
frågan.
Kommunfullmäktiges 2019-05-27, § 201: Medborgarförslaget remitteras
till samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

50 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 266

Dnr KS 2019.670

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

51 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 267

Dnr KS 2019.723

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Svar på förslag från Hallenborgskolan om fartgupp i
Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget avslås med hänvisning till att Trafikverket är väghållare för väg
767 genom Rydsgård.
Sammanfattning av ärendet
Elever vid Hallenborgsskolan i Rydsgård önskar trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på vägen genom Rydsgård (väg 767). Man efterlyser bl.a. fartgupp
samt påpekar att det på andra platser i Rydsgård än utanför skolan finns
brister i trafiksäkerheten. Trafikverket är s.k. väghållare för väg 767 genom
Rydsgård vilket innebär att de ansvarar för vägen och att endast Trafikverket
kan besluta om åtgärder som att bygga fartgupp, sätta upp hastighetstavlor
etc. Skurups kommun saknar alltså möjlighet att bygga fartgupp eller vidta
andra åtgärder.
Samhällsbyggnadsberedningen instämmer till fullo att en säker skolväg för
barn är oerhört viktig och att eleverna i Åk 5 på Hallenborgsskolan har gjort
en bra analys av bristerna. Serviceförvaltningen har löpande kontakt med
Trafikverket och har framfört situationen i Rydsgård vid flera tillfällen. I
slutet av maj dokumenterade Serviceförvaltningen brister (med bland annat
dåligt målade övergångsställen i Rydsgård) och skickade över detta till
Trafikverket. Trafikverket har återkopplat att målning av bristerna skall
göras inom kort.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 296:
Kommunstyrelsen anser ärendet vara allsidigt belyst och har inget att
invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens förslag
Förslaget avslås med hänvisning till att Trafikverket är väghållare för väg
767 genom Rydsgård.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 55:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
förslaget med hänvisning till att Trafikverket är väghållare för väg 767
genom Rydsgård.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25 § 15: Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

52 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 267

Dnr KS 2019.723

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

53 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 268

Dnr KS 2015.672

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Svar på förslag från Östergårdsskolan om att bygga en
vattenrutschkana vi stranden nära Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat med hänvisning till att det
beaktas vid byggandet av den utlovade bryggan i Mossbystrand.
Sammanfattning av ärendet
Elever på Östergårdsskolan föreslår att en brygga ut i havet med
vattenrutschbana byggs någonstans vid stranden.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-10, § 336, att säga ja ett förslag från
Slimmingeby skola om en badbrygga som man kan hoppa och dyka från.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2019-02-06.
Förslag daterat 2015-05-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 287:
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat med hänvisning till att det
beaktas vid byggandet av den utlovade bryggan i Mossbystrand.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-04-15 § 18:
Ärendet remitteras till serviceförvaltningen för att kompletteras med en
översiktlig kostnadsberäkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-17, § 136: Kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterar ärendet för att utreda hur kommunfullmäktiges
presidium anser att ärendet ska hanteras. Ärendet ska därefter tas upp på
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2015-05-25, § 8, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för kostnadsberäkning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

54 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 268

Dnr KS 2015.672

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

55 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 269

Dnr KS 2019.863

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Frågor och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation från Babak Rahimi (V) till ordföranden i skolutbildningsutskottet/socialnämndsutskottet om SFI-resultat får ställas och
besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation från Maria Ivansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om arbetet med Agenda 2030 får ställas och besvaras vid nästa
sammanträde.
Interpellation från Anncristin Svensson (S) till skol- och
utbildningsberedningens ordförande om skolorganisation, anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande interpellationer:
Interpellation från Babak Rahimi (V) till ordföranden i skolutbildningsutskottet/socialnämndsutskottet om SFI-resultat.
Interpellation från Maria Ivansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om arbetet med Agenda 2030.
Interpellation från Anncristin Svensson (S) till skol- och
utbildningsberedningens ordförande om skolorganisation.
Beslutsunderlag
KS 2019.1293 Interpellation från Maria Ivansson (MP).
KS 2019.1158 Interpellation från Babak Rahimi (V).
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen från Babak Rahimi
(V) får ställas och riktas till utskottsordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen från Maria Ivan (MP)
till kommunstyrelsens ordförande får ställas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Interpellation från Anncristin Svensson (S) anmäls och ställningstagande till
om den får ställas tas vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

56 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 270

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Entledigande av ledamot
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Magnus Alm (S) från följande
bolagsstyrelser med skyndsam verkan:
Skurups Kommunhus AB
Skurups Kommunala AB
Skurups Elverk AB
Skurups Jordbruks AB
Reservation
Ledamöterna från S, V, KV och L reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Jäv
Magnus Alm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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.
Kommunfullmäktige har 2019-06-17, § 203, beslutat att återremittera
ärendet i avvaktan på rättslig prövning.
Polismyndigheten har beslutat att inte inleda förundersökning avseende den
anmälan som kommunen gjort.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-05-02.
Svar från Polismyndigheten inkommet 2019-06-17.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 283:
Kommunstyrelsens huvudförslag
Kommunfullmäktige entledigar Magnus Alm (S) från följande
bolagsstyrelser med skyndsam verkan:

Justerandes signatur

57 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 270

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Skurups Kommunhus AB
Skurups Kommunala AB
Skurups Elverk AB
Skurups Jordbruks AB
Kommunstyrelsens alternativförslag
Förslaget avslås.
Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 20: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet i avvaktan på rättslig prövning.
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), Kent Olsson (SkuP) och Åsa Ekblad (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens huvudförslag (entledigande).
Lena Axelsson (S), Kristina Wieslander (V), Jeanette Bohman (L) och
Yvonne Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(förslaget avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(enledigande) och kommunstyrelsens alternativförslag (förslaget avslås) och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (entledigande)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (förslaget avslås)

Justerandes signatur

58 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 270

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 15 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens
huvudförslag (entledigande).
__________
Beslutet skickas till:
Marcus Willman, kommundirektör.
Skurups Kommunhus AB.
Skurups Kommunala AB.
Skurups Elverk AB.
Skurups Jordbruks AB.

Justerandes signatur

59 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 271

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Val nämndemän till Ystad Tingsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
Med ändring av tidigare beslut, kommunfullmäktige § 210/2019,
beslutar kommunfullmäktige att utse följande till nämndemän vid Ystad
tingsrätt:
Bertil Nordström
Hasse Månsson
Sven Rosengren
Pernilla Lidfeldt
Monica Larsson
Mattias Svedman
Sandra Jelves
Roland Hansson
Sammanfattning av ärendet
Lagmannen vid Ystads tingsrätt har i skrivelse meddelat att den beräkning
som låg till grund antalet nämndemän som skulle utses av respektive
kommun var felaktig. Den nya beräkningen innebär att Skurups kommun
ska utse 8 nämndemän istället för som tidigare 11.
Beslutsunderlag
Meddelande från Ystad Tingsrätt.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 210:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till nämndemän vid Ystad
tingsrätt:
Bertil Nordström
Lis-Lott Hortevall
Hasse Månsson
Sven Rosengren
Pernilla Lidfeldt

Justerandes signatur

60 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 271

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Monica Larsson
Ingrid Book
Mattias Svedman
Eva Hallmer Lindahl
Conny Axtelius
Sandra Jelves
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att följande utses:
Bertil Nordström
Lis-Lott Hortevall
Hasse Månsson
Sven Rosengren
Lars Nyström (SD) yrkar att följande utses:
Pernilla Lidfeldt
Monica Larsson
Magnus Alm (S) yrkar att följande utses:
Mattias Svedman
Sandra Jelves
Roland Hansson
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de föreslagna och finner att
kommunfullmäktige utser desamma till nämndemän.
__________

Justerandes signatur

61 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 272

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Avsägelse Eva Hallmer Lindahl som ledamot i BRÅ och
ersättare i myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Hallmer Lindahl (L) entledigas från uppdragen som ledamot i BRÅ och
ersättare i myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse Eva Hallmer Lindahl (L) från uppdragen som ledamot i
BRÅ och ersättare i myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om avsägelsen godkänns och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

62 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 273

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Avsägelse Inger Ekelund (L) som ersättare i
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Kommunfullmäktiges beslut
Inger Ekelund (L) entledigas från uppdraget som ersättare i
Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger avsägelse från Inger Ekelund (L) som ersättare i
Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om avsägelsen kan godkännas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

63 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 274

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Val av ledamot och ersättare i BRÅ
Kommunfullmäktiges beslut
Inger Ekelund (L) utses till ny ledamot i BRÅ.
Catarina Junringe (L) utses till ny ersättare i BRÅ.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval till Brottsförebyggande rådet
(BRÅ).
Eva Hallmer Lindahl (L) föreslår att följande väljs:
Ledamot i BRÅ, Inger Ekelund (L)
Ersättare i BRÅ, Catarina Junringe (L)
Beslutsunderlag
Förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Inger Ekelund (L) kan väljas till ny
ledamot i BRÅ och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på om Catarina Junringe (L) kan väljas till
ny ersättare i BRÅ och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

64 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 275

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Val av ersättare i myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Carina Nertlinge (L) utses till ny ersättare i myndighetsnämnden för individ
och familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval som ersättare i
myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg efter Eva Hallmer
Lindahl (L).
Eva Hallmer Lindahl (L) föreslår i skrivelse att Carina Nertlinge (L) utses
till ny ersättare.
Beslutsunderlag
Förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Carina Nertlinge (L) kan utses till ny
ersättare i myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

65 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 276

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Bengt
Andersson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Tommy Göransson (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen
efter Bengt Andersson (S).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-08-26 § 242:
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Tommy Göransson (S) utses till ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Tommy Göransson (S) kan utses till
ersättare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur

66 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 277

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Val av ledamot i samhällsbyggnadsberedningen efter
Bengt Andersson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamot i samhällsbyggnadsberedningen efter Bengt Andersson (S).
Magnus Alm (S) meddelar att socialdemokraterna återkommer med förslag
vid nästa sammanträde.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-08-26 § 242:
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.
__________

Justerandes signatur

67 (67)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 278

Dnr KS 2019.1247

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Diarienummer

KS 2019.7

Anmälan - Remittering av motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer (KS
2019.1299) - Anmäls.
Motion från Sven Åke Strandberg (KV) om att arvode bara ska utgå om
sammanträde hålls - Anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har efter samråd med presidieberedningen
beslutat om följande remitteringar:
Medborgarförslag om att Skurups kommun tillsammans med Ystad
kommun bekostar buss linje 308 (KS 2019.1169) - remitteras till
kommunstyrelsen.
Motion från Lars Nyström (SD) om att avsluta utbetalningar till Ibn Rushd
(KS 2019.1268) - remitteras till kommunstyrelsen.
Medborgarförslag om att värna verksamheten med personliga ombud (KS
2019.1208)- remitteras till individ- och omsorgsberedningen.
Motion från Maria Ivansson (MP) om att följa upp målet med hållbar
utveckling i skolan (KS 2019. 1297) - remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Motion från Jeanette Bohman (L) och Eva Hallmer Lindahl (L) om
prideflagga (regnbågsflagga) (KS 2019.1298) - remitteras till
kommunstyrelsen.
Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQ-personer (KS
2019.1299) - Anmäls.

__________

Justerandes signatur
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Ledamöter

§ 253
Ja

Nej

§ 255
Avstår

Ja

Nej

§ 257
Avstår

Ja

Nej

§ 270
Avstår

Ja

Nicklas Olsson

M

X

X

X

X

Åsa Ekblad

M

X

X

X

X

Johan Bolinder

M

X

X

X

X

Björn Hortevall

M

X

X

X

X

Bianka Mårtensson

M

X

X

X

X

Martin Hansson

M

X

X

X

X

Loubna Stensåker Göransson

M

X

X

X

X

Sten Hamberg

M

X

X

X

X

Lis-Lott Hortevall

M

X

X

X

X

Kristina Andersson

M

X

X

X

X

Jörgen Sjöslätt

C

X

X

X

X

Ann-Helen Nilsson

C

X

X

X

Solbritt Lundgren

C

X

X

X

Nej

Avstår

X
X
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SkuP

X

Magnus Alm. Yvonne K Nilsson, § 270

S

X

X

X

X

Lena Axelsson

S

X

X

X

X

Anne-Lise Nielsen

S

X

X

X

X

Conny Axtelius

S

X

X

X

X

Gertrud Ekman

S

X

X

X

X

Göran Leander

S

X

X

X

X

Kent Olsson

X

X

X
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Kommunfullmäktige Skurups Kommun

Ledamöter

§ 253
Ja

Nej

§ 255
Avstår

Ja

Nej

§ 257
Avstår

Ja

Nej

§ 270
Avstår

Ja

Nej

Angelo lo Presti

S

X

X

X

X

Anncristin Svensson

S

X

X

X

X

Kent Johansson

S

X

X

X

X

Margaretha Anderberg

S

X

X

X

X

Kristina Wieslander

V

X

X

X

X

Babak Rahimi

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sven Åke Strandberg

KV

X

Maria Ivansson, ej § 270

MP

Kerstin Peterson-Brodda

L

X

X

X

X

Jeanette Bohman

L

X

X

X

X

X

Lars Nyström

SD

X

X

X

X

Lars Dekan

SD

X

X

X

X

Pernilla Lidfeldt

SD

X

X

X

X

Jimmy Nilsson

SD

X

X

X

X

Avstår
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Jörgen Lidfeldt

SD

X

X

X

X

Arne Nilsson

SD

X

X

X

X

Ingvar Wennersten

SD

X

X

X

X

Göran Lindahl

SD

X

X

X

X

Monica Svensson

SD

X

X

X

X

Magnus Book

SD

X

X

X

X

Monica Larsson

SD

X

X

X

X

27

25

36

Ersättare

1

4

§
Ja

Lis-Lott Hortevall

M

Andreas Oskarsson

M

Tommy Elofsson

M

Linus Andersson

M

Linda Hedin Liljegren

M

Ingemar Johansson

C

Roland Persson

C

Sven Rosengren

SkuP

14
§

Nej

Avstår

Ja

16

24

§
Nej

Avstår

Ja

15

1

Nej

Avstår

§
Nej

Avstår

Ja
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Madeleine Sjöberg

SkuP

Angelo Lo Presti

S

Anne-Lise Nielsen

S

Conny Axtelius

S

Margaretha Anderberg

S

Fredrik Roström

S

Babak Rahimi

V

Joakim Arnsberger

V

Marie-Louise Frödin

KV

Jan-Erik Persson

KV

Göran Pettersson

MP

Jenny Larsson

MP

Kerstin Peterson-Brodda

L

Anders Bengtsson

L

Ingrid Book

SD

Christer Nilsson

SD

Claes Danebod

SD

Roswitha Wennersten

SD

Stig Åhlander

SD

Barbara Demorit

SD

