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Ann-Helen Nilsson (C)
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Kerstin Peterson-Brodda (L), tjg ers
Ingrid Book (SD), tjg ers
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KF § 279

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Till justerare utses Solbritt Lundgren (C) och Lars Dekan (SD).
Till ersättare utses Kerstin Peterson-Brodda (L).
__________
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med den justeringen att ärendeinformation
från revisorerna utgår.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

7 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 281

Dnr KS 2018.1477

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Referensgrupp för Prästamosseskolans byggnation har haft slutmöte.
- Referensgrupp för ny skola i Rydsgård har haft startmöte.
- Från och med den 5 april 2020 kommer återvinningscentral att ha
söndagsöppet.
Skol- och utbildningsberedningen
- Kvalitetsdialog med förvaltningen.
- Behandlat motion om svenska språket i skolan.
- Genomfört verksamhetsbesök.
Kommunutvecklingsberedningen
- Förslag gällande skateboardpark har behandlats.
- Framställan till kommunfullmäktige gällande näringslivsplan och
turismplan.
- Framställan till kommunfullmäktige gällande Vision 2040.
- Beredningen har genomfört SKL:s webbutbildning om medborgardialog.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Måltiden vid fullmäktigemöten kommer från och med årsskiftet att vara en
stående anmälan med avdrag på arvodet.
- BUF-möte har genomförts.
- Närvaro-/omröstningsapp planeras införas vid novembersammanträdet.

Beslutsunderlag
Information från individ- och omsorgsberedningens möte 2019-10-07.
Information från kommunutvecklingsberedningens möte 2019-10-08.
__________
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Information från kommunens bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Andersson, ordförande Skurups Jordbruks AB, informerar om
bolagets verksamhet med skoljordbruk och praktikplatser. Bolagets
ekonomiska situation är dålig och det pågår ett arbete med skolan för att få
balans.
__________
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Dnr KS 2019.701

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
Föreligger rapporter enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut
2019, 2 kv.
Beslutsunderlag
Rapport skrivelse kv 2, 2019.
Rapport kv 2, 2019.
__________
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Dnr KS 2019.427

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten
Akka 4 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till detaljplan för fastigheten
Akka 4, m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2 januari togs beslutet att
godkänna ansökan om option om fortsatt exploatering av fastigheterna Akka
4 och 5 inom Skurups handelsplats.
I den gällande detaljplanen för Skurups handelsplats finns noga angivet hur
stora ytor som totalt får användas för handel inom detaljplanens område.
Gällande detaljplan medger maximalt 10 000 kvm yta för handel med
sällanköpsvaror samt maximalt 3 000 kvm för handel med dagligvaror
räknat på hela planområdet. Den totala ytan för handel är nyttjad inom de
fastigheter som idag är bebyggda. För att möjliggöra för en fortsatt
exploatering på handelsplatsen behöver därför en ny detaljplan för aktuella
fastigheter tas fram.
Handelsplatsen består idag av ett flertal olika verksamheter, såsom
dagligvaruhandel, sällanköpshandel, restauranger, företagshotell,
träningscenter och motorservice. Skurups handelsplats detaljplanelades
under år 2007 som industri, handel och kontor. Sedan dess har intresset för
att etablera mer detaljhandel ökat vilket har medfört ett behov av en ny
detaljplan för området som kan tillgodose expansionsbehovet.
Planens syfte är att möjliggöra för en vidare exploatering av Skurups
handelsplats på fastigheterna Akka 4 och Akka 5. Detaljplaneförslaget syftar
också till att föreslå en exploateringsgrad som motsvarar det redan befintliga
på handelsplatsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, antagande, daterad 2019-07-09.
Plankarta, Akka 4 m.fl, antagandehandling.
Planbeskrivning, Akka 4 m.fl, antagandehandling.
Samrådsredogörelse, Akka 4 m.fl, antagandehandling.
Granskningsutlåtande, Akka 4 m.fl, antagandehandling.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 343:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot samhällsbyggnadsberedningens
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förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att förslaget till detaljplan för fastigheten
Akka 4, m.fl. ska antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-08-20, § 65:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att förslaget till
detaljplan för fastigheten Akka 4, m.fl. ska antas.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-05-13, § 34:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslag till detaljplan
för fastigheten Akka 4 m.fl. på granskning.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-03-19, § 28:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att skicka ut förslag till detaljplan
för fastigheten Akka 4 m.fl. på samråd. Detaljplanen ska tillåta industri,
handel, kontor och verksamheter på Akka 2 och handel, kontor och
verksamheter på Akka 4 och 5.
Kommunstyrelsen 2019-01-02, § 27: Förvaltningen ges i uppdrag att ändra
detaljplanen så att det möjliggör fortsatt etablering på resterande fastigheter
inom Skurups Handelsplats. Exploateringsytan i detaljplanen får inte
procentuellt överstiga exploateringsytan i andra detaljplaner.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pernilla Lidfeldt (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Ashley Andersson, planarkitekt.
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Delårsrapport 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2019.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) avger skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till delårsrapport per 2019-08-31 för Skurups kommun, inklusive
koncernen redovisas i bilaga. I rapporten redovisas såväl resultat per 201908-31 som prognos för helåret 2019.
Skurups kommun redovisar ett resultat efter 8 månader på +18 vilket är 18
mkr mindre än motsvarande period året innan. Det prognostiserade resultatet
vid årets slut beräknas till - 20,1 mkr vilket är 34 mkr minder än året innan.
Koncernen redovisar ett resultat efter 8 månader på 23 mkr och ett
prognostiserat resultat vid årets slut på -13,9 mkr.
Skatter och generella statsbidrag beräknas sammantaget bli något högre än
budget (+6,4 mkr). Överskott mot budget finns för avskrivningar (+2,0 mkr)
och finansnetto (2,8 mkr)
Verksamheterna beräknar ett underskott på -38,5 mkr. Skol- och
utbildningsförvaltningen svarar för -23 mkr, Vård- och
omsorgsförvaltningen för -13 mkr. Mindre 0,8t beräknas för
Serviceförförvaltningen på totalt -1,1 mkr.
Beträffande investeringsprognos visar prognosen på investeringar på 98 mkr
vilket är 17 mkr mindre än budget.
Bolagens prognostiserade resultat.
Skurups Kommunhus AB beräknar ett nollresultat. Skurupshem ett resultat
på +0,3 mkr. Skurups kommunala AB +0,4 mkr. Skurups Jordbruks AB -1,0
mkr. Skurups Elverk AB +2,7 mkr.
Ekonomichef Jörgen Petersén föredrar ärendet.
Revisionens ordförande Karl Kårebrant redovisar revisionens granskning av
delårsrapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 201-09-20
Delårsrapport 2019-09-20
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Revisorernas bedömning
Revisionsrapport, delårsgranskning
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 319:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport, januariaugusti 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera redovisningen av kostnader för migration att framöver även visa
kostnader för hemtjänst, skola och särskilt boende.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att delårsrapporten godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna
delårsrapporten och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
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Bemyndigande till Skurups Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning, konsekvensanalys och förtydligande.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun bildade år 2013 en så kallat äkta bolagskoncern. I
samband härmed bildades moderbolaget Skurups Kommunhus AB. I
bolagsordningen klargörs ändamålet med moderbolaget enligt följande;
”Bolaget skall vara ägare och förvaltare av dotterbolag inom
kommunkoncernen. Bolaget skall samordna verksamheterna mellan helägda
dotterbolagen, och mellan helägda dotterbolagen och förvaltningarna i
Skurups kommun, i syfte att skapa en tydligare styrning av kommunens
verksamheter, samt att utnyttja samordningsfördelar. Bolaget skall
säkerställa att resurserna i koncernen använd på ett för Skurups kommun
optimalt sätt. Bolaget skall kombinera affärsmässighet med kommunal nytta
och kontinuerligt informera ägaren om bolagets status, framtidsplaner samt
händelser av betydelse för kommunkoncernen. ”
Det kan efter dessa år av en äkta bolagskoncern konstateras att ändamålet
för Skurups Kommunhus AB är tydligt, men att adekvata befogenheter
saknas. Med anledning härav föreslås, som inledande åtgärd, att Skurups
Kommunhus AB bemyndigas avseende koncerninterna omständigheter
såsom eventuella bildanden av helägda dotterbolag inom koncernen. Härtill
föreslås bemyndiganden för att adekvat hantera de ekonomiska
mellanhavanden som föreligger och kan komma att uppstå mellan
kommunstyrelsen och koncernbolagen genom att Skurups kommunhus AB
ska tillstyrka alla avtal mellan kommunstyrelsen och koncernbolagen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-08-30.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 320:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge bemyndiganden till Skurups
Kommunhus AB enligt följande:
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Beslut om inrättande av helägda dotterbolag inom kommunkoncernen
beslutas av Skurups Kommunhus AB.
Alla avtal mellan kommunstyrelsen och koncernbolagen ska tillstyrkas av
Skurups Kommunhus AB.
Tvister som ej direkt kan lösas mellan parter inom helägda koncernbolag,
samt mellan koncernbolag och kommunstyrelsen ska hänföras till Skurups
Kommunhus AB för direktiv.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Nicklas Olsson (M) bifall
till kommunstyrelsens förslag med förtydligande att bildande av dotterbolag
ska ske inom nuvarande respektive dotterbolags verksamhet samt att orden
”parter inom” stryks i sista beslutssatsen.
Ingvar Wennersten (SD) yrkar med instämmande av Babak Rahimi (V),
Göran Pettersson (MP) och Sven Åke Strandberg (KV) att ärendet
återremitteras för ytterligare utredning, konsekvensanalys och förtydligande.
Johan Bolinder (M) och Nicklas Olsson (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,
15 ja-röster och 25 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Protokoll

16 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 287

Dnr KS 2019.796

Nedläggning av kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den av kommunstyrelsen
föreslagna organisationsförändringen innebärande att kommunstyrelsens
arbetsutskott läggs ner från och med 2019-12-01.
Paragraferna 23-25 i Reglementet för kommunstyrelsen upphör att gälla
2019-12-01.
Reservation
Ledamöterna från S, V, MP, KV och L reserverar sig mot beslutet till
förmån för alternativförslaget.
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.
I skrivelse daterad 2019-09-11 kompletteras ärendet med en
konsekvensanalys. I skrivelsen konstateras att en nedläggning av
kommunstyrelsens arbetsutskott inte utgör något demokratiskt problem och
fortsatt säkerställer korrekt proportionerlig insyn i samtliga politiska
nämnder och beredningar samt bolag. Därtill är beslutet synnerligen
ekonomiskt ansvarsfullt med särskilt beaktande av kommunens
bekymmersamma ekonomiska situation i allmänhet och ramen för politiska
kostnader i synnerhet.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-06-10.
Skrivelse daterad 2019-09-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 322:
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Kommunstyrelsen beslutar att anse ärendet vara allsidigt belyst och
överlämnar det till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 222:
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.
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
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Alternativförslag
Kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Solbritt Lundgren (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag och
alternativförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Löneenheten.
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Förslag till försäljning av fastigheter till Skurup
Kommunala AB - återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.
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 2019-09-23 § 323:
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.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 223:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) till
kommunstyrelsen för en konsekvensanalys av vad försäljningen innebär för
kommunens verksamheter i form av framtida hyressättning med mera.
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
Johan Bolinder (M), Magnus Alm (S), Sven Åke Strandberg (KV) och Sven
Rosengren (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jane Bergman, VD, Skurup Kommunala AB.
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Policy för tobaksfri skoltid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Policy för tobaksfri skoltid.
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsemötet 2018-10-03 beslutades det om en policy för
införande av en tobaksfri skoltid från och med höstterminen 2019. Samtidigt
gavs också skol- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
för hur införandet av detta ska genomföras.
Arbetet med framtagande av policyn har skett på elevnivå, skolenhetsnivå
och förvaltningsnivå i samverkan mellan förvaltningar.
Skolorna i Skurups kommun har även tidigare varit rökfria områden, där
man varit tydliga med att ingen rökning sker på skolans område. Inför
införandet av tobaksfri skoltid har det gjorts en inventering av det arbete
som redan genomförs.
Den 1 juli 2019 började lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter att
gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-22.
Policy för införande av tobaksfri skoltid, daterad 2019-08-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 334:
Kommunfullmäktige föreslås anta Policy för tobaksfri skoltid.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Helena Samuelsson (S), Åsa Ekblad (M), Solbritt
Lundgren (C), Ann-Charlott Madsen Söderberg (V), Göran Pettersson (MP),
Sven Åke Strandberg (KV), Jörgen Sjöslätt (C), Sven Rosengren (SkuP) och
Kerstin Peterson-Brodda (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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__________
Beslutet skickas till:
Skol – och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
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Revidering av lokala riktlinjer för
resultatutjämningsreserv, RUR
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderade lokala riktlinjer
för resultatutjämningsreserven (RUR).
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat ett förslag till reviderade lokala riktlinjer
resultatutjämningsreserven (RUR). I den tidigare beslutade lokala riktlinjen
(KS 2013.842) finns vissa anknytningar till den aktuella perioden samt en
viss otydlighet hur reserven ska disponeras.
Riktlinjer för reservering till RUR har i sak inte ändrats. Reservering får
göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av
årets resultat eller den del av balanskravsresultatet som överstiger
1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag, utjämning och
fastighetsavgift eller
2 % om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Ovanstående är den miniminivå som regleras i kommunallagen. Skurups
kommun reserverar till RUR den del som överstiger lagstiftad miniminivå,
och får vid räkenskapsårens utgång uppgå till maximalt 10 % av skatter och
generella statsbidrag.
Även hur RUR får disponeras har i princip inte ändrats i sak. Det är mer ett
förtydligande av de kriterier som fastställdes tidigare och att de mer gäller
generellt vid konjunkturförsvagningar.
Skurups kommun får disponera medel ur RUR för att täcka ett negativt
balanskravsresultat vid en konjunkturförsvagning vilken definieras av att
respektive års årliga skatteunderlag är i en negativ utveckling, d.v.s. har
minskat från tidigare år eller kommer minska kommande år.
En konjunkturförsvagning medför inte bara vikande skatteunderlag utan kan
även medföra kostnadsökningar eller intäktsminskningar för kommunen.
Resultatutjämningsreserven kan därför disponeras som en
balanseringsåtgärd, d.v.s. så mycket som krävs för att balanskravsresultatet
ska uppgå till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två
kriterier ska då vara uppfyllda:
Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska vara i en negativ
utveckling, d.v.s. har minskat från tidigare år eller kommer minska
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kommande år.
Balanskravsresultatet är negativt. Resultatutjämningsreserven får användas
upp till ett nollresultat eller så långt den räcker till
Skurups kommun ska vid disponering av RUR upprätta en
handlings/åtgärdsplan för att uppnå ett positivt resultatmål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-04.
Lokala riktlinjer RUR rev 2019-09-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 355:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
reviderade lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR).
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Lars Nyström (SD), Sven Rosengren (SkuP), och
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
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Utredning av framtida skolenheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att utreda nuvarande skolenheters framtida förutsättningar,
utveckling och marknadsföring.
Sammanfattning av ärendet
Solbritt Lundgren (C) har i skrivelse föreslagit följande:
- Att Kommunstyrelsen beslutar att Slimmingeby skola öppnas igen.
- Att ge skol- och utbildningsutskottet i uppdrag att säkerställa
finansieringen.
- Att föreslå Kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att utreda Slimmingeby skolas framtida förutsättningar, utveckling
och marknadsföring.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 224, att anse 1:a att-satsen
besvarad och avslå 2:a att-satsen.
3:e att-satsen överlämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott för slutlig
formulering.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har vid sitt sammanträde 2019-0813, § 25, föreslagit att kommunfullmäktige ger skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur
Slimmingeby skola kan utvecklas ytterligare till en attraktiv småskalig
skola. Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i
juni 2020. Se ärende KS 2019.998.
Då kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag även innefattar
kommunfullmäktiges presidieberednings uppdrag vidtas inga ytterligare
åtgärder i ärende KS 2019.998.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-05-08.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 335:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra rubriceringen på
paragrafen till ”Utredning av framtida skolenheter”.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att utreda nuvarande skolenheters
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framtida förutsättningar, utveckling och marknadsföring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 27:
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att föreslå Kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att utreda nuvarande skolenheters framtida förutsättningar,
utveckling och marknadsföring.
Kommunstyrelsen 2019-05-14, § 224: 1:a att-satsen anses besvarat med
hänvisning till kommunstyrelsen beslutade tidigare idag, § 222 vilket
innebär att Slimmingeby skola öppnar hösten 2019. 2:a att-satsen avslås
med hänvisning till att skol- och utbildningsutskottet fattat beslut i motsatt
riktning.
2:a att-satsen avslås.
3:e att-satsen överlämna till kommunstyrelsens arbetsutskott för slutlig
formulering.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C), Jimmy Nilsson (SD) och Magnus Alm (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Uppdrag att ta fram strategi för likvärdiga utemiljöer i
kommunens förskolor och skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att kommunens barn och elever har samma möjlighet till
en utemiljö som stimulerar till lek, lärande och rörelse föreslås en strategi
för likvärdiga utemiljöer ska tas fram. Strategin föreslås arbetas fram inom
befintlig ram. Under hösten 2019 gör beredningen en fysisk översyn under
sina ordinarie möte för att bilda sig en uppfattning om nuläget för att i april
månad 2020 återkomma till kommunfullmäktige för beslut gällande den
framarbetade strategin.
Göra en inventering av utemiljöerna på två mötestillfällen.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2019-08-13.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 342:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 22: Föreslå
kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i uppdrag att ta
fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (SD) och Loubna Stensåker Göransson (M) yrkar bifall till
skol- och utbildningsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
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förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Svar på motion från Niklas Sjöberg (-), Kent Olsson (-),
Anders Kristiansen (-) och Sven Rosengren (-) kring
bevarande av småskaligheten och närheten till
grundskolor i vår kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning
till arbetet med kostnadsbärande enheter.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjöberg (-) m fl skriver i motionen att den nya skolan
(Prästamosseskolan) med sina 800 elever utgör ett stort hot mot övriga
grundskolors existens. Motionärerna vill, innan det är för sent, att
Kommunfullmäktige beslutar att ingen av de idag befintliga skolorna får
läggas ner, med undantag av Rutgerskolan.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser inte att garantier av det slag
motionärerna föreslår är möjligt att ge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-24
Motion daterad 2017-05-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 325:
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
arbetet med kostnadsbärande enheter.
Skol- och utbildningsutskottet 2019-08-12, § 40: Kommunstyrelsen
föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till arbetet med
kostnadsbärande enheter.
Kommunfullmäktige 2017-08-28, § 283: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (besvarad) och
Sven Åke Strandbergs (KV) yrkande (bifall) och finner att
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kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Niklas Sjöberg (-).
Kent Olsson (-).
Anders Kristiansen (-).
Sven Rosengren (-).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på motion från Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V) kring förändrad förvaltning av
kommunens gräsmatteytor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna vill i sin motion att serviceförvaltningen ska se över Skurups
kommuns gräsklippningsytor och ge förslag på de ytor som kan omvandlas
till ängsmark för att öka den biologiska mångfalden och spara pengar på
detta.
Att öka den bilogiska mångfalden är viktig i många hänseenden men det bör
inte gå ut över kommuninvånarnas, förskolorna och skolorna friluftintresse
där man kan utnyttja gräsklippta ytor till olika aktiviteter.
Att specifikt peka ut vissa områden där man inte utnyttjar de gräsytor som
klipps är väldigt svårt eftersom de flesta utnyttjas mer eller mindre. Vi har
många mindre fotbollsplaner utanför idrottsplatserna runt om i Skurups
kommun på allmän platsmark. Många av våra gräsytor utnyttjas även av
skolor och förskolor i många olika sammanhang där de spelar brännboll, har
gymnastiklektioner och även vid skolavslutningar där man har lite olika
aktiviteter.
Det finns redan idag områden som inte klipps och som skulle kunna
omvandlas till ängsmark med blommande växter. För att omvandla klippta
ytor till ängsmark med blommande växter behöver man bereda marken och
så in med blomsterfrön i små ”öar” för att det inte ska bli för kostsamt.
Ängsmarken behöver bara slaghackas en gång per år efter blomningen. När
ängen är slaghaghackad skall gräset och blommorna ligga kvar ett tag så
fröställningarna fröar av sig, därefter skall man samla upp det slagna gräset
och blommorna.
Erfarenheten från förra gången vi omvandlade klippta gräsytor till ängsmark
så blev det mycket klagomål från allmänheten. Klagomål genom mycket
telefonsamtal, klagomål och synpunkter skickades in samt en hel del
medborgarförslag. Att hantera ovanstående kräver mycket tid för både
tjänstemän och politiker och är svårt att värdera i pengar. Inför 2017
återgick kommun därför till att klippa på vanligt sätt, efter att tilläggsanslag
destinerade till en mer attraktiv offentlig miljö beslutats i budgeten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-16.
Motion daterad 2019-02-22.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 327:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 118: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 82: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M), Sven Rosengren (SkuP) och Lars Nyström (SD) yrkar
avslag på motionen.
Babak Rahimi (V), Helena Samuelsson (S), Göran Pettersson (MP) och
Anncristin Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
(motionen bifalles).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (motionen
bifalles) och Johan Bolinders (M) med fleras yrkande att motionen avslås
och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V).
Kristina Wieslander (V).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Svar på motion från Jeanette Bohman (L), Eva Hallmer
Lindahl (L) och Kerstin Peterson-Brodda (L) om att
skapa bättre företagsklimat med Rättviksmodellen som
grund
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till den process som pågår med att
införa en ny debiteringsmodell.
Sammanfattning av ärendet
I en motion har Jeanette Bohman (L), Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin
Peterson-Brodda (L) föreslagit att Skurups kommun påbörjar ett
regelförenklingsarbete med Rättviksmodellen som grund. Samt att ett
samarbete påbörjas med föreningen Tillväxt och Tillsyn för att
implementera Rättviksmodellen.
Skurups kommun har jämfört med andra kommuner låga taxor. Tillväxt och
utvecklingsenheten anser att det är viktigt att man har transparanta och
förutsägbara kostnader till företagen samt att man premierar företag som
anstränger sig för att göra rätt och där Skurups kommun är en aktiv part i
dialog med företagen. Rättviksmodellen har i detta fall fördelar jämfört med
hur vi anser att vi arbetar idag. Det viktiga är dock inte vilken modell vi
använder utan hur vi arbetar.
Kommunstyrelsen vill framföra till förvaltningen att tänka på att informera
näringsidkarna i god tid innan förändringar i debiteringsmodellen sker.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-14.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 328:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till den process som pågår med att
införa en ny debiteringsmodell.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 26: Kommunstyrelsen
föreslås besluta:
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Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
den process som pågår med att införa en ny debiteringsmodell.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-15, § 21: Uppdra åt
serviceförvaltningen att inhämta synpunkter från näringslivsrådet om hur de
ställer sig till Rättviksmodellen och dess införande.
Uppdra åt myndighetsenheten att på arbetsutskottets nästa sammanträde
informera om Rättviksmodellen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 341: Motionen remitteras
till serviceförvaltningen för att i samråd med myndighetsenheten ta fram ett
yttrande. Förvaltningen ska se över status för övriga ärenden om
rättviksmodellen och i förekommande fall behandla dem tillsammans med
denna motion.
Kommunfullmäktige 2018-11-26, § 531: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jeanette Bohman (L) yrkar att motionen återremitteras.
Björn Hortevall (M), Jörgen sjöslätt (C), Johan Bolinder (M) och Sven
Rosengren (SkuP) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om motionen ska återremitteras
eller avgöras idag 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
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
33 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
ärendet ska avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(besvarad) och alternativförslaget (bifallen) och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens huvudförslag.
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__________
Beslutet skickas till:
Jeanette Bohman (L).
Eva Hallmer Lindahl (L).
Kerstin Peterson-Brodda (L).
Serviceförvaltningen.
Myndighetsenheten för miljö och byggnad.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om egenavgift
för tolkkostnader i Skurups kommun efter två år
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) yrkar i motion att tolkkostnader i Skurups kommun ska
vara egenavgift efter två års tids boende i Sverige.
Förvaltningslagen
Myndigheters användning av tolk m m regleras i förvaltningslagen. Vid
tillkomsten av 2017 års förvaltningslag skärptes lagtexten och ses nu i större
utsträckning som en rättighet för den enskilde.
Lagtexten i 13 § förvaltningslagen lyder:
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten
har kontakt med någon som inte behärskar svenska.
En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra
innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har
en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller
tala.”
Att myndigheterna som huvudregel (enligt språklagen) ska använda svenska
i tal och skrift medför, enligt lagstiftaren till förvaltningslagen, ett behov av
regler som tar sikte på att lösa de kommunikationssvårigheter som kan
uppkomma vid handläggningen av ärenden, eftersom det annars finns en
risk för att den enskilde gör rättsförluster.
Det grundläggande syftet med regleringen om tolk är att säkerställa att den
person som ärendet gäller och som berörs av ärendets utgång ska kunna
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd samt att relevant material
ska kunna beaktas vid prövningen, oavsett om materialet tillförs av den
enskilde själv eller av någon annan.
I och för sig ansåg lagstiftaren att redan den bestämmelse som fanns i 8 § i
1986 års förvaltningslag innebar ett åliggande för myndigheterna att agera.
Om det behövdes för att den enskilde skulle kunna ta till vara sin rätt, hade
myndigheterna alltså redan en skyldighet att använda tolkar och översättare
och låta det allmänna stå för kostnaderna.
Oavsett det nu sagda måste det ändå ibland vara möjligt att avstå från
tolkning eller översättning. Det gäller särskilt då ärendena är av mindre vikt
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för den enskilde och kostnaderna för åtgärden framstår som
oproportionerliga i förhållande till den enskildes möjligheter att ändå ta till
vara sin rätt. Genom att behovskriteriet (”om det behövs”) tar sikte på den
enskildes möjligheter att ta till vara sin rätt, ges myndigheterna enligt
lagstiftarens bedömning ett tillräckligt utrymme att anpassa omfattningen av
åtgärderna efter förutsättningarna i det enskilda fallet.
Lagstiftaren påpekade också att det ytterst är myndigheten som ska bedöma
om – och i vilken utsträckning – det finns ett behov av tolk eller
översättning i det enskilda ärendet. Många gånger kan behovet av sådana
åtgärder liksom tidigare också tillgodoses i tillräcklig utsträckning med hjälp
av myndighetens egna resurser och utan att det är nödvändigt att använda en
extern tolk eller översättare.
Avgifter m m för tolkning
Av kommunmallagen 2 kap 5 § framgår att kommuner får ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter de tillhandahåller. Vidare framgår att för tjänster och
nyttigheter som kommunerna är skyldiga att tillhandhålla får avgifter tas ut
endast om det följer av lag eller annan författning.
Inom obligatoriska verksamheter, såsom tolkning enligt förvaltningslagen,
får avgiftsuttag endast göras om det finns särskilt lagstöd för det. I
förvaltningslagen finns inget lagstöd för att ta ut avgift för tolkning, utan
lagstiftaren förutsätter att det allmänna ska stå för kostnaderna.
Det skulle därmed strida mot såväl förvaltningslagen som kommunallagen
att avgiftsbelägga kommunens användning av tolk. Om detta ska bli möjligt
krävs således lagändringar.
Såsom framgår ovan är det ej heller möjligt att via ett generellt beslut sluta
använda tolk efter två års boendetid i Sverige. Ytterst måste det ske en
bedömning i varje enskilt fall utifrån det behov som föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02.
Motion daterad 2019-07-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 329:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till gällande lagstiftning.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
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Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 236: Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Individ- och familjeomsorgen.
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om införande
av policy för modersmålsundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att Skurups kommun skapar och inför
en modersmålsundervisningspolicy för Skurups skolor.
I motionen föreslås det ”Att Skurups kommun skapar och inför en
modersmålspolicy för Skurups skolor”. Motiveringen är att
modersmålsundervisningen anses vara ”en omfattande verksamhet och som
har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren”. Förslagsställaren
hänvisar även till den av Hörby kommun beslutade modersmålpolicyn som
enligt denne ”präglas av ekonomiskt ansvarstagande”.
Utifrån ovan nämnda policy som syftar till att tillgodose att
modersmålsundervisningen håller en god kvalité, att resurser nyttjas på ett
kostnadseffektivt sätt och att skollagen följs, ser vi att Skurups kommun
utmärker sig positivt. Kommunen följer skollag och förordningstexter på
bästa sätt, har elevens bästa i fokus och en god måluppfyllelse. De resurser
som finns utnyttjas på kostnadseffektivt sätt. Skol- och
utbildningsförvaltningen ser inte behovet av en förtydligande policy.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25.
Motion daterad 2019-05-21.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 337:
Kommunstyrelsen inte har något att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Huvudförslag
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
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Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 19:
Huvudförslag
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 209: Information om att
kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till skol- och
utbildningsberedningen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
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Svar på motion från Sven Rosengren (-) om att
uppgradera FAM och att etablera den Internationella
Engelska skolan i Prästamosseskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-),Kent Olsson (-), Anders Kristiansen (-) och
Niklas Sjöberg (-) om att skolförvaltningen ges uppdraget att dels reformera
och uppgradera FAM, dels undersöka möjligheten att få den Internationella
Engelska Skolan att etablera i Skurups nya skola.
Motionärerna föreslår i sin motion att skol- och utbildningsförvaltningen ska
ges i uppdrag att reformera och uppgradera fotbollsakademin
Mackleanskolan (FAM) inför starten av den nya skolan (Prästamosseskolan)
samt att förvaltningen ska undersöka möjligheten att få den Internationella
Engelska Skolan att etablera sig i den nybyggda skolan.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att i och med avtalet med Malmö
FF.s fotbollsakademi att fotbollsakademin har utvecklats i den riktning
motionärerna föreslår. Prästamosseskolan har Skurups kommun som
huvudman. Förvaltningen anser att innehållet i det koncept som
motionärerna beskriver som grundläggande för Internationella Engelska
Skolan finns i hög grad i Prästamosseskolans koncept, med undantag för
undervisningen på engelska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-24.
Motion daterad 2018-05-26.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 338:
Kommunstyrelsen inte har något att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 20: Skol- och
utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-10-15 § 28: Beredningen ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som allsidigt belyser
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motionens innehåll.
Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 307: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige 2018-05-28, § 270: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (SkuP).
Kent Olsson (SkuP).
Anders Kristiansen (SkuP)
Niklas Sjöberg (SkuP)
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget önskar att upplysa fastighetsägare om reglerna kring
grönska som sträcker ut sig på allmän mark.
Förvaltningen upplysning av regler görs kontinuerligt och vid förfrågan från
medborgare eller när det upptäcks av serviceförvaltningen/kommunteknik.
Information i form av dokumentet ”klipp din häck” lämnas i brevlådor till
berörda fastighetsägare. Just nu sker en översyn av grönska som skymmer
sikten bredvid cykelbanor. Trottoarer som är överväxta ska även noteras i
samband med det.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-26
Motion daterad 2019-01-16
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 331:
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att detta redan görs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på medborgarförslag om att förse skolorna i
kommunen med hjärtstartare
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att förse skolorna i kommunen med hjärtstartare.
Medborgarförslaget syftar till öka tryggheten för alla inom skola och i dess
närhet. Genom att installera en hjärtstartare vid större skolenheter med
idrottshallar säkrar man upp både för verksamheten och för de besökare som
finns där på kvällstid. Förslagsställaren har ett särskilt intresse av
Mölleskolans idrottshall.
Idag finns det hjärtstartare uppsatta på Skurups arena och Nils
Holgerssonhallen(portabel som flyttas under sommarmånaderna till
Skurupsbadet). Det finns även hjärtstartare i kommunhusets entré och på
Skurups elverk. Skurups-, Skivarps och Rydsgårds idrottsplats har också alla
hjärtstartare.
Enligt rekommendationer från HLR-rådet bör hjärtstartare placeras på alla
platser där det kan förväntas ske ett hjärtstopp per 5 år. Exempel på detta är
större arbetsplatser, buss- och tågstationer, gym, simhallar, idrottshallar,
öppenvårdinrättning osv.
Man rekommenderar även att hjärtstartare finns tillgängliga vid större
publika arrangemang såsom konserter och idrottsevenemang.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att frågan om placering och
finansiering av hjärtstartare i kommunen ska utredas av kommunledningen.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redogörs för att
kommunstyrelsen avser att uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för
hjärtstartare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-09.
Medborgarförslag, 2019-05-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 332:
Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till uppdraget att ta fram riktlinjer för hjärtstartare.

Justerandes signatur

Protokoll

44 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 300

Dnr KS 2019.762

Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 16: Skol- och
utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige att kommunledningen
utreder ärendet vidare. Beredningen ser positiv på ärendet men anser att det
är en kommunövergripande fråga.
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 203: Medborgarförslaget remitteras till
skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på förslag från Hallenborgskolan om leksaker för
äldre barn i Rydsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Klass 4 på Hallenborgsskolan vill att kommunen köper in en rund
rutschkana, ett hamsterhjul, en linbana samt en hinderbana med lianer och
studsmattor till den nya lekplatsen i Rydsgård.
Under 2017 uppförde Kommunteknik en ny lekplats i Rydsgård mellan Lars
Mårtens väg och Magnus Anders väg. Vi hade då ett nära samarbete med
Rydsgårds byalag i projekteringsskedet för att få fram en bra lekplats som
passade in för barn i olika åldrar. Rydsgårds byalag var i kontakt med
skolan/förskolan för att höra vad barnen tycke om de framtagna förslagen,
även Rydsgårdsborna fick tycka till om de olika förslagen som togs fram. Vi
kom slutligen fram till ett förslag som både vi på Kommunteknik och
Rydsgårds byalag var nöjda med och som stämde överens med den budget
som vi hade till denna lekplatsombyggnad. Vi har efter denna ombyggnad
bara fått positiva reaktioner på den ombyggda lekplatsen där många barn i
olika åldrar är och leker.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2019-03-25.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-18.
Skrivelse, daterad 2019-09-09.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 333:
Kommunfullmäktige föreslås anse förslaget besvarat med hänvisning till att
frågan ses över i samband med byggnation av ny skola i Rydsgård.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 13: Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Protokoll

46 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 301

Dnr KS 2019.721

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.

Justerandes signatur

Protokoll

47 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 302

Dnr KS 2019.715

Svar på förslag från Rutgerskolan om flexibel skoltid
på Prästamosseskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag från Barn- och ungdomsfullmäktige föreslår att flexibel skoltid
ska införas på Prästamosseskolan från hösten 2019.
Förslagsställaren skriver att det finns ett stort intresse för flexibel skoltid.
Eleverna önskar att ha valmöjligheter när det gäller start och sluttid för
skoldagen. Detta skulle enligt förslaget öka studiemotivationen när eleverna
har möjlighet att välja. Detta skulle kunna lösas med självstudier första och
sista lektionen som då skulle loggas med hjälp av elevernas taggar.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser inte att förslaget är genomförbart på
grund av det stora antalet skolskjutselever som inte kan ta del av en flexibel
skolstart. Dessutom skulle antalet lärarplanerade lektioner minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-29.
Medborgarförslag daterad 2019-02-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 340:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige anse förslaget besvarat med hänvisning
till förvaltningens förslag till beslut, d v s att förslaget inte är genomförbart
på grund av det stora antalet skolskjutselever som inte kan ta del av en
flexibel skolstart samt att antalet lärarplanerade lektioner skulle minska.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 17: Skol- och
utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget
besvarat med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 8: Förslaget remitteras till
skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Protokoll

48 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 302

Dnr KS 2019.715

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur

Protokoll

49 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 303

Dnr KS 2019.717

Svar på förslag från Mackleanskolan om en ny egen
gymnasieskola
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Förslag från Mackleanskolan om en ny egen gymnasieskola.
Skolrådet på Mackleanskolan har i barn- och ungdomsfullmäktige föreslagit
en ny egen gymnasieskola med natur- samhälls- eller ekonomiprogrammen.
Enligt förslaget skulle kommunen spara in på eleverna resor till andra
kommuner och fler skulle vilja bosätta sig i Skurup om det fanns en
gymnasieskola.
Inför varje år gör skol- och utbildningsförvaltningen en bedömning om
programutbudet i Skurup behöver justeras på något vis. I dagsläget ser inte
förvaltningen att det är ekonomiskt möjligt att starta de program som
förslaget innehåller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-31.
Förslag daterad 2019-03-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 341:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige avslå förslaget.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 18: Skol- och
utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige avslå förslaget.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25, § 9: Förslaget remitteras till
skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Protokoll

50 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 303

Dnr KS 2019.717

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.

Justerandes signatur

Protokoll

51 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 304

Dnr KS 2019.1249

Sammanträdesdagar 2020-2021-02-01 för
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunfullmäktiges presidieberedning under 2020-2021-02-01 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 7, ska kommunfullmäktige
fastställa sina sammanträdesdagar och enligt § 49 ska beredningarna
fastställa sina sammanträdesdagar. Vidare ska kommunstyrelsen enligt § 14
i kommunstyrelsens reglemente fastställa sina sammanträdesdagar.
Sammanträdesplaneringen för 2019 resulterade i en sammanträdesplan med
en tydlig struktur för beslutsprocessen från kommunstyrelsens arbetsutskott
via kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.
Målet för sammanträdesplaneringen för 2020 är att koppla ihop hela
beslutsprocessen hela vägen från beredningarna och utskotten till
kommunfullmäktige.
I syfte att möjliggöra en effektiv beslutsprocess utgår sammanträdesplaneringen från kommunfullmäktiges sammanträden. Därefter har
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott lagts in i sammanträdesplanen för 2019. Och slutligen har
sammanträdesdagar för beredningarna och övriga utskott lagts in.
Av kommunfullmäktigs arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
framgår tider för när utskick ska vara ledamöterna tillhanda. Förslag till
sammanträdesdagarna tar bl.a. hänsyn till detta. Hänsyn har tagits till
beredningarnas önskemål gällande veckodag men inte till önskemål om
särskild vecka i månaden. Hänsyn har också tagits till helgdagar och
klämdagar.
I det fall en beredning eller ett utskott vill ändra sammanträdesdag måste
hänsyn tas till att det bör vara minst 34 dagar mellan beredningens
respektive utskottets sammanträde och kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-16.
Sammanträdesplan för 2020 daterad 2019-09-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 336:

Justerandes signatur

Protokoll

52 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 304

Dnr KS 2019.1249

Kommunstyrelsen har inget att invända mot
kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunfullmäktiges presidieberedning under 2020 godkänns.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-09-17, § 31: Förslaget till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
presidieberedning under 2020 godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
Hemsidan.
Intranätet.

Justerandes signatur

Protokoll

53 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 305

Dnr KS 2019.1158

Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till skoloch utbildningsutskottets och socialnämndsutskottets
ordförande om SFI-resultat
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Babak Rahimi (V) har framställt interpellation till skol- och
utbildningsutskottets ordförande Åsa Ekblad (M) om SFI-resultat.
Åsa Ekblad (M) har avgett svar 2019-10-27.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

54 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 306

Dnr KS 2019.1293

Svar på interpellation från Maria Ivansson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om arbetet med Agenda
2030
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ivansson (MP) har framställt interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Johan Bolinder (M) om arbetet med Agenda 2030.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har avgett svar 2019-1002.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

55 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 307

Dnr KS 2018.981

Val av ledamot i samhällsbyggnadsberedningen efter
Bengt Andersson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Roslund (S) utses till ny ledamot i samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen efter Bengt Andersson (S).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 219-09-30 § 277:
Ärendet bordläggs.
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 Eva Roslund (S) utses till ny ledamot i
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

56 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 308

Dnr KS 2018.981

Val av ny ersättare i individ- och omsorgsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Paula Lind (M) utses till ny ersättare i individ- och omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar val av ny ersättare i individ- och
omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att Paula Lind (M) utses till ny ersättare i individoch omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

57 (57)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktige

2019-10-28

KS 2019.8

KF § 309

Dnr KS 2019.1247

Anmälan av remitterade motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Remitteringarna läggs till handlingarna.
Följande motioner anmäls:
Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning
föräldrar inte låter sina barn gå i förskola.
Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning
skolpliktiga elever är frånvarande från undervisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har efter samråd med
kommunfullmäktiges presidium beslutat om följande remitteringar:
KS 2019.1410 Motion från Sven Åke Strandberg (KV) om att arvode bara
ska utgå om sammanträde hålls.
KS 2019.1356 Motion från Pernilla Lidfeldt (SD) om att modernisera
urkunderna för stiftelser förvaltade av Skurups kommun, permutation.
KS 2019.1446 Motion från Ann-Charlott Madsen Söderberg (V), Magnus
Alm (S) och Sven-Åke Strandberg (KV) om bemanning för god arbetsmiljö
inom vård och omsorg.
KS 2019.1299 Motion från Babak Rahimi (V) om stärkt stöd för HBTQpersoner
KS 2019.1309 Motion från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S),
Maria Ivansson (MP), Eva Hallmer Lindahl (L) och Kristina Wieslander (V)
om att utreda och implementera läxhjälp.
KS 2019.1455 Motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om arvode och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid kommunfullmäktiges
sammanträde.
Vid kommunfullmäktige behandling föreligger även följande motioner:
Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning
föräldrar inte låter sina barn gå i förskola.
Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning
skolpliktiga elever är frånvarande från undervisningen.
__________

Justerandes signatur

trttfr

Protokollsanteckning vid kommunfullmäktiges möte 191028
"Delårsrapport 2019 KS2019.615"

Vi ser med oro på att kostnaderna för Individ och familjeomsorgen avviker från budget
negativt med hela 4.9 mkr, mitt under en högkonjunktur.
Vi kan inte dra någon annan slutsats än att de senaste årens oansvariga massinvandring nu
skall betalas av kommuninvånarna i Skurups kommun.
Även avsnittet där Individ och familjeomsorgen tar upp minskade intäkter från
migrationsverket med 1,5 mkr på grund av att allt fler nyanlända fasas ut från etableringstiden
som är på två år vilket bidrar till underskottet för ekonomiskt bistånd, finner vi starkt
oroväckande.
Vi hoppas att de styrande politikerna väljer en mer förnuftig migrationspolitik i Skurups
kommun så att vår kommun inte slutar i samma katastrofläge som Filipstad kommun hamnat i
på grund av en totalt oansvarig migrationspolitik.

Lars Nyström, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Skurup
E-post: skurup@sd.se | Hemsida: skurup.sd.se
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