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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2019-11-25, kl. 18.00–
22.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Karl Kårebrant, revisor
Pierre Esbjörnsson, VD Skurupshem AB

Justerade paragrafer

§ 310–346

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-12-03 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Jessica Möller (S)

Loubna Stensåker-Göransson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-03

Datum då anslaget tas ned

2019-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Ann-Christin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Sven Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L), §§ 320-346
Jeanette Bohman (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M), §§ 310-335
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (M)
Martin Hansson (M)

Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (SD)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Jimmy Nilsson (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (SD)
Monica Svensson (SD)
Magnus Book (SD)
Lis-Lott Hortevall (M), §§ 336-346
Conny Axtelius (S)
Margareta Anderberg (S)
Fredrik Roström (S)
Joakim Arnsberger (V)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson-Brodda (L), §§ 310-319
Ingrid Book (SD)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lis-Lott Hortevall (M), delv tjg
Andreas Oskarsson (M)
Tommy Elofsson (M)
Ingemar Johansson (C)

Kerstin Peterson-Brodda (L), delv tjg
Stig Åhlander (SD)
Barbara Demorit (SD)
Sven Rosengren (SkuP)

__________
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KF § 310

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Loubna Stensåker-Göransson (M) och Jessica Möller (S) utses till justerare.
Lars Dekan (SD) utses till ersättare.
__________
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KF § 311

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med den ändringen att ärende 25, Svar på
motion från Niklas Sjöberg (-) kring regelverk för inrättande av tjänster,
utgår.
__________
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Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
- Dagens sammanträde med kommunstyrelsen ej ännu justerat.
- Möte på fredag angående förändringsarbete för Kommunförbundet Skåne.
- Sydvatten har fastställt budget för 2020.
- Rekryteringsprocess förvaltningschef IOF pågår.
Kommunutvecklingsberedningen
- Bredbandsutbyggnad, viss försening på grund av överklaganden, stödtiden
har förlängts. 87 % beställningsgrad (mål 91 %).
- Utsett arbetsgrupp för revidering av bredbandspolicy.
Förslag till kommunfullmäktige att slå samman kultur-, fritids- och
biblioteksplan till en plan.
Samhällsbyggnadsberedningen
- Förskoletomt i Skivarp är ute för samråd.
- Klimat- och energiplan är utsänd på remiss.
- Presidiet genomfört genomgång av Rydsgård med tanke på kommande
översiktsplan.
Skol- och utbildningsberedningen
- Besök av samordnare och rektor för modersmålsundervisning.
- Gett förvaltningen i uppdrag att utreda motion om hållbar utveckling.
- Genomfört verksamhetsbesök.
Kommunfullmäktiges presidieberedning
- Anmälan till julmat den 16 december skickas runt.
- Anmälan till middag inför kommunfullmäktigemötena 2020 finns utlagd.
__________
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Ärendeinformation från revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om:
- Uppföljning av genomförd granskning av de kommunala bolagens
upphandlingsverksamhet.
- Uppföljning av genomförd granskning av kommunens
upphandlingsverksamhet.
- Arbetsmetod för grundläggande granskning av de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Uppföljningsdokumentation upphandling bolagen.
__________
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Information från kommunens bolag, Skurupshem AB
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
VD Pierre Esbjörnsson informerar om Skurupshem AB:s verksamhet:
- Bolaget har 1 072 lägenheter, 1 400 i kö, 6 tomma, 0 vakans, 20 anställda.
- Försäljning av fastigheter pågår, arbetsgrupp utsedd, transaktionsrådgivare
upphandlad.
- Pågående arbete i fastighetsbeståndet.
- Byggplaner; Kv Öhnners, 150-200 lägenheter, byggstart 2022. Rydsgård,
12 lägenheter, byggstart våren 2020.
__________
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Dnr KS 2019.849

Kommunfullmäktige

2019-11-25
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KS 2019.9

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna. Korrigering sker av den beräknade
svarstiden för motion från Gertrud Ekman angående brandvarnare.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 18 överlämnas
redovisning över motioner vars beredning ännu ej är färdig.
Lena Axelsson (S) påtalar att i motion från Gertrud Ekman (S) angående
brandvarnare, behöver den beräknade tiden för behandling av
kommunfullmäktige korrigeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ej färdigberedda motioner per 2019-11-05.
Redovisning av ej färdigberedda motioner per 2019-11-05.
__________
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Kommunfullmäktige
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Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
2019
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning gäller den tidigare § 13 om
medborgarförslag under en övergångsperiod. I enlighet med den överlämnas
redovisning över medborgarförslag vars beredning ännu ej är färdig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ej färdigberedda medborgarförslag per 2019-11-05.
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag per 2019-11-05.
__________
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 317

Dnr KS 2019.1371

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

Införande av fakturaavgift på pappersfakturor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa en fakturaavgift på 29 kronor för de
fakturor som kommunen skickar via pappersformat. Fakturor som skickas
elektroniskt eller betalas via autogiro är avgiftsfri. Avgiften ska börja gälla
från och med 1 mars 2020. Kommunfullmäktiges beslut om kommunala
avgifter revideras med ett tillägg om fakturaavgift för nedan angivna
avgiftsområden:
Hamnavgifter Abbekås hamn
Avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
Grundskola, särskild prövning
Vuxenutbildning, särskild prövning
Kulturskolan (samtliga kurser)
Insatser enligt LSS
VA-avgifter
Avgifter för service och omvårdnad
Tillsynsavgifter
Lokaluthyrning.
Kommunen ska tillhandahålla stöd i omställningsprocessen från
pappersfaktura till elektronisk faktura och betalningar via autogiro.
Reservation
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Fakturahanteringen i kommunen har utvecklats under de senaste åren, både
när det gäller att skicka och ta emot fakturor. Sedan april 2019 är det lag att
företagen ska skicka fakturor elektroniskt till kommunen och dess helägda
bolag. Kommunen kan sedan en tid tillbaka erbjuda sina kunder att betala
via elektroniska fakturor och via autogiro. Den tekniska möjligheten för
kunderna att ta emot elektroniska fakturor är idag stor och sedan länge även
betalningar via autogiro.
Trots den tekniska utvecklingen väljer ändå en stor del av kommunens
kunder att välja en faktura hemskickad i pappersformat. Detta är en relativt
dyr och utifrån ett miljöperspektiv onödig hantering då bra elektroniska
Justerandes signatur
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alternativ erbjuds.
Förvaltningen föreslår att en avgift motsvarande pappershantering och porto
läggs på pappersfakturan, vilket idag motsvarar 29 kronor. Avgiften gäller
för kommunens samtliga tjänster där fakturan skickas i pappersformat och
där elektroniskt alternativ erbjuds. Avgiften ska börja gälla från och med 1
mars 2020.
Fakturaavgiften avser följande avgiftsområden
Hamnavgifter Abbekås hamn
Avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
Grundskola, särskild prövning
Vuxenutbildning, särskild prövning
Kulturskolan (samtliga kurser)
Insatser enligt LSS
VA-avgifter
Avgifter för service och omvårdnad
Tillsynsavgifter
Lokaluthyrning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 372:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att införa en fakturaavgift på 29 kronor
för de fakturor som kommunen skickar via pappersformat. Fakturor som
skickas elektroniskt eller betalas via autogiro är avgiftsfri. Avgiften ska
börja gälla från och med 1 mars 2020. Kommunfullmäktiges beslut om
kommunala avgifter revideras med ett tillägg om fakturaavgift för nedan
angivna avgiftsområden:
Hamnavgifter Abbekås hamn
Avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
Grundskola, särskild prövning
Vuxenutbildning, särskild prövning
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Kulturskolan (samtliga kurser)
Insatser enligt LSS
VA-avgifter
Avgifter för service och omvårdnad
Tillsynsavgifter
Lokaluthyrning.
Kommunen ska tillhandahålla stöd i omställningsprocessen från
pappersfaktura till elektronisk faktura och betalningar via autogiro.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå förvaltningens förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
huvudförslag (införande av fakturaavgift).
Sven Åke Strandberg (KV) bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(avslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(införande av fakturaavgift) och kommunstyrelsens alternativförslag
(avslag) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
huvudförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.
Jörgen Petersén, ekonomichef.
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Förslag till renhållningstaxa 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa fr o m 2020-01-01 enligt
följande:
Taxan för matavfall sänks från 1,50 kr/kg till 0,50 kr/kg.
Taxan för restavfall höjs från 2,00 kr/kg till 3,00 kr/kg.
Taxan för slamtömning höjs med 27 %.
Samtliga belopp är exklusive moms.
Reservation
Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga till protokollet.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sophämtning
Renhållningstaxans fasta del är indexreglerad och täcker Entreprenörens
kostnader för soptömning, kundtjänst, fakturering m.m. Den fasta delen
justeras därmed årligen.
Renhållningstaxans viktbaserade del ska täcka kommunstyrelsens, via
miljöstrategiska enheten, kostnadstäckning av behandlingsavgifter, drift av
återvinningscentral, information, administration m.m. Den viktbaserade
delen av taxan har varit oförändrad sedan år 2012.
Sammantaget följer renhållning/avfall under självkostnadsprincipen.
Viktbaserade taxan är idag 2 kr/kg för restavfall och 1:50 kr/kg för
matavfall. En omjustering av taxan krävs för att möta de förändringar som
påverka den viktbaserade taxan. T ex har Sysav beslutat att ändra sina
avgifter för 2020. Riksdagen har därutöver fattat beslut om att 2020-03-01
införa en förbränningsskatt på hushållsavfallet. De båda besluten påverkar
renhållningstaxans viktbaserade del.
Taxan bör ses över till fördel för de hushåll som medverkar till att minska
det kostsamma restavfallet som går till förbränning. I dag innehåller
restavfallet mer än 10 % matavfall och mer än 30 % återvinningsmaterial.
Mat- och restavfallstaxan för 2020 föreslås:
Att den fasta delen förblir oförändrad, i enlighet med avtal.Att matavfall

Justerandes signatur

16 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 318

Dnr KS 2019.1353

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

sänks från 1.50 kr/kg till 0,50 kr/kg.Restavfall höjs från 2 kr/kg till 3 kr/kg.
Justeringen av taxan kan medföra att:
* Ett normalabonnemang med en snittvikt på cirka 200 kg mat- och
restavfall per invånare/år så ökar taxan med ca 150 kr per år.
* De som medverkar till att minska återvinningsmaterial och matavfall i
restavfallet så blir ökningen av taxan liten eller ingen alls.
Slamtömning
Entreprenörens kostnader för tömning, kundtjänst och fakturering av slam/fettavskiljare är indexreglerade och justeras årligen.
Miljöstrategiska enheten tillhandahåller en procentuell del av
fakturaintäkterna för kostnadstäckning till Ystads avloppsverks slam- och
fettbehandlingsavgifter samt för administration. Denna del har inte reglerats
sedan entreprenadstarten 2012.
Vid genomgång och jämförelser av statistik/siffror av spillvattentransport
från enskilda avlopp i Skurups kommun till Ystads reningsverk kan vi nu
konstatera att det föreligger behov att justera slamtömningstaxan.
* Slam/-fettömningstaxan föreslås öka med 27 %, vilket innebär en ökning
mellan 220 kr och 330 kr per tömning beroende på anläggningens
slammängd. Vanligtvis förekommer endast en (1) tömning per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 374:
Kommunfullmäktige föreslås anta ny renhållningstaxa fr o m 2020-01-01
enligt följande:
Taxan för matavfall sänks från 1,50 kr/kg till 0,50 kr/kg.
Taxan för restavfall höjs från 2,00 kr/kg till 3,00 kr/kg.
Taxan för slamtömning höjs med 27 %.
Samtliga belopp är exklusive moms.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för
motivering av varför taxan höjs med så många procent. I andra hand yrkas
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Johan Bolinder (M), Göran Pettersson (MP) och Kent Olsson (SkuP) yrkar
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bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först 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
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
28 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
ärendet ska avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
Lars Nyströms (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande
propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
28 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Lena Johansson, enhetschef.
Sven Tilly, miljöingenjör.
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Införande av fyrfackskärl för en- och
tvåfamiljsfastigheter - återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att återremittera ärendet
(minoritetsåterremiss) för vidare utredning av de ekonomiska
konsekvenserna av att behålla det nuvarande systemet samt för ett
förtydligande kring kostnaderna för införande av nytt system.
Förvaltningen har i skrivelse kompletterat med bl a följande:
Sakupplysning
Efter kommunfullmäktiges återremiss har upphandling av renhållning
annonserats med utgångspunkt från nuvarande system. Upphandlingen avser
en tid på 1+1 år och börjar när nuvarande avtal går ut. Det innebär att den
pågående upphandlingens avtalstid kommer att löpa från 1 april 2021 längst
till och med 31 mars 2023.
Komplettering
Renhållningstaxan ska täcka all hämtning av hushållsavfall och jämförbart
avfall utifrån tillhörande mål och anvisningar i kommunens
Renhållningsordning. Renhållningstaxan är självbärande utan vinstkrav och
justeras då det uppkommer förändringar i insamlings- och
behandlingskostnader samt avgifter och skatter etc.
De samlade kostnaderna tas ut genom Renhållningstaxan, som i siffror är
jämförbar med andra kommuner.
Avfallsmängden i Skurups kommun med två stycken kärl, ett för restavfall
och ett för matavfall är varierande. Det är beroende på hushållets
sammansättning och hur mycket som utsorteras av mat-och restavfall samt
återvinningsmaterial.
Med dagens viktbaserade taxesystem i Skurups kommun ligger
snittkostnaden på cirka 3000 kronor per hushåll och år.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-01-23.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-20.
Utredning SAMSA, daterad 2016-02-16.
Bilaga SAMSA, daterad 2013-02-16.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 375:
Kommunfullmäktige föreslås avskriva ärendet.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 39: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet (minoritetsåterremiss) för vidare utredning av de
ekonomiska konsekvenser av att behålla det nuvarande systemet samt för ett
förtydligande kring kostnaderna för införande av nytt system.
Kommunstyrelsen 2019-01-28 § 57:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
- Inget att anmärka mot förvaltningens förslag till hantering av slamavfall i
form av konventionell tömning.
- Vägning av hushållsavfallet skall även fortsättningsvis tillämpas, vilket i
dagsläget utesluter fyrfackslösning.
- Ny upphandling skall således göras likt nuvarande struktur och upplägg
med samma erbjudande av olika kärlstorlekar.
- Sopkärlets tillgänglighet skall även fortsättningsvis vara 10 meter.
- Krav på fordon som drivs med miljömässigt fördelaktigt drivmedel samt
alkolås skall ställas.
- Fettavskiljare skall tömmas minst fyra gånger per år.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att avskriva ärendet.
Göran Pettersson (MP) yrkar att avskrivning inte ska ske utan att
förvaltningen ska åläggas att titta vidare på systemet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (avskrivning)
och Göran Petterssons (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Lena Johansson, enhetschef.
Sven Tilly, miljöingenjör.
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Utökning av verksamhetsområde för spillvatten
Skivarp-Dalaled
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar tillkommande verksamhetsområde för spillvatten
för sträckan Skivarp-Dalaled.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av antagen VA-plan och planerad driftsättning av Sydvatten
år 2023 ska ny vattenledning anläggas mellan Skurup och Skivarp. I
samband med detta anläggs även spillvattenanläggning för fastigheterna
mellan Skivarp och Dalaled enligt bifogade kartor.
För att Lantmäteriet ska kunna bilda ledningsrätt för ledningen måste
fastigheterna ingå i verksamhetsområdet för spillvatten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02.
Kartor.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 373:
Kommunfullmäktige föreslås anta tillkommande verksamhetsområde för
spillvatten för sträckan Skivarp-Dalaled.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef.
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Svar på interpellation från Lars Nyström (SD) till
kommunutvecklingsberedningens ordförande gällande
politisk korrekt litteratur för små barn på biblioteken i
Skurups kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
kommunutvecklingsberedningens ordförande samt besvaras vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunutvecklingsberedningens
ordförande gällande politisk korrekt litteratur för små barn på biblioteken i
Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15 § 34:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas samt riktas
till kommunutvecklingsberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Maria Ivansson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om arbetet med Agenda
2030
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen 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.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 306:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen kan bordläggas då
interpellanten inte är närvarande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till skoloch utbildningsutskottets och socialnämndsutskottets
ordförande om SFI-resultat
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen 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.
Svar.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 305:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen kan bordläggas då
interpellanten inte är närvarande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________
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Svar på interpellation från Anncristin Svensson (S) till
skol- och utbildningsberedningens ordförande om
skolorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras vid
dagens sammanträde.
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Anncristin Svensson (S) till skol- och
utbildningsberedningens ordförande om skolorganisation.
Skol- och utbildningsberedningens ordförande Loubna Stensåker-Göransson
(M) har avgett svar 2019-11-21.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15 § 35:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen får ställas och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om egenavgift
för tolkkostnader i Skurups kommun efter två år
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till gällande lagstiftning.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet
enligt bilaga till protokollet.
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
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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
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 296:
Ärendet bordläggs.
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Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 329:
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till gällande lagstiftning.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 236: Ärendet läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag
(motionen bifalles).
Johan Bolinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad) och kommunstyrelsens alternativförslag
(motionen bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen anses
besvarad)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
28 ja-röster och 11 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens
huvudförslag.
__________
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
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att skol- och
utbildningsberedningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning. Ärendet ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast den 31 maj 2020.
Reservation
Göran Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25.
Motion daterad 2019-05-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 297:
Ärendet bordläggs.
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.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Jimmy Nilsson (SD) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till skol- och
utbildningsberedningens alternativförslag (motionen bifalles).
Joakim Arnsberger (V), Anncristin Svensson (S), Solbritt Lundgren (C),
Göran Pettersson (MP), Lena Axelsson (S), Jeanette Bohman (L) och Sven
Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås).
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Kent Olsson (SkuP) och Lars
Nyström (SD) att uppdraget ska ges till skol- och utbildningsberedningen
och att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 31 maj
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2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsen alternativförslag (motionen bifalles)
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
18 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla motionen.
Härefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ekblads (M) tilläggsyrkande
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
Motionen anses besvarad.
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 298:
Ärendet bordläggs.
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
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besvarad.
Skol- och utbildningsberedningen 2018-10-15 § 28: Beredningen ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som allsidigt belyser
motionens innehåll.
Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 307: Motionen remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige 2018-05-28, § 270: Motionen anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till att motionen anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag (motionen anses besvarad) 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
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att detta redan görs.
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 299:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 331:
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att detta redan görs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 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
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till uppdraget att ta fram riktlinjer för hjärtstartare.
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 300:
Ärendet bordläggs.
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Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 332:
Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till uppdraget att ta fram riktlinjer för hjärtstartare.
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 kommunstyrelsens förslag 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
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat med hänvisning till
att frågan ses över i samband med byggnation av ny skola i Rydsgård.
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 301:
Ärendet bordläggs.
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.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Håkan Svensson, driftschef.

Justerandes signatur

39 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 331

Dnr KS 2019.715

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

Svar på förslag från Rutgerskolan om flexibel skoltid
på Prästamosseskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 302:
Ärendet bordläggs.
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.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) yrkar att förslaget avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och utbildningsberedningens
förslag (förslaget anses besvarat) och Åsa Ekblads (M) yrkande (förslaget
avslås) och finner att kommunfullmäktige bifaller Åsa Ekblads (M) yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på motion från Pernilla och Jörgen Lidfeldt (SD)
om övergångsställe med blinkljus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
Att ge förvaltningen i uppdrag att montera blinkljus på övergångsstället vid
korsningen Kyrkogatan / Flintebrogatan.
Att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förhöjd korsning med mjuk
övergång för att dämpa farten.
Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att en säkerhetshöjning av övergångstället vid
Kyrkogatan/Flintebrogatan. Alternativ som motionen föreslår är att det kan
göras med blinkljus eller göra upphöjningar.
Konsekvensanalys/Överväganden
Säkerheten för gång- och cykeltrafikanter höjs med en åtgärd i form av det
som föreslås. På den aktuella platsen är det ca 3200-3400 fordon per dygn
som passerar och en säkerhetshöjande åtgärd är att rekommendera.
För att göra en hastighetssäkring är en upphöjning det mest effektiva.
Enligt de studier som gjorts med blinkade ljus av VTI är säkerhetshöjningen
marginellt bättre och medelhastigheten sänks något men det hindrar inte att
bilister kör snabbt förbi. Med elektroniska ljus finns risk att det blir tekniskt
fel och slutar fungera och i de fall där billister förlitar sig på att de fungerar
är det risk att de missar gång- och cykeltrafikanter. De här blinkande ljusen
har även en tendens att blinka även om ingen är på väg att korsa vägen. De
har även en kontinuerlig driftskostnad.
Det föreslås att utformningen av åtgärden vals av Serviceförvaltningen och i
formen av en upphöjning i anslutning till övergångstället. Eftersom bussar
kör på sträckan ska upphöjningen utformas så bussar får mindre brant
upphöjning. Samråd med dem ska föras innan åtgärd sker.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Målsättningen för gång- och cykeltrafiken i Skurups översiktsplan är att det
ska vara gent trafiksäkert och tryggt vilket stämmer väl överrens med
motionen.
Ekonomi
Kostnaden för en upphöjning har en ungefärlig kostnad på ca 150 000 kr.
Kostnaden är beräknad att få statligt stöd till 50 % och då kunna rymmas i
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budgeten för trafikhöjande åtgärder 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-26.
Motion daterad 2018-10-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 369:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-12, § 340: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att motionen remitteras till serviceförvaltningen för
yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-11-26, § 530: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD), Pernilla Lidfeldt (SD) och Sven Åke Strandberg (KV)
yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Lidfeldt (SD).
Pernilla Lidfeldt(SD).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik lokalt i
Skurups kommun för pensionärer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till kommunens ekonomiska läge och att det därmed saknas medel i budget
för förslaget.
Reservation
Monica Svensson (SD), Pernilla Lidfeldt (SD), Lars Dekan (SD), Lars
Nyström (SD), Jimmy Nilsson (SD), Jörgen Lidfeldt (SD), Ingvar
Wennersten (SD), Arne Nilsson (SD) och Göran Lindahl (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget föreslår fri kollektivtrafik inom kommunen för
pensionärer. Begreppet pensionär har inte getts någon tydlig definition men
för de ekonomiska beräkningarna har ålderspensionär antagits. Gratis
kollektivtrafik för ålderspensionärer över en viss ålder 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 ökar om en lägre åldersgräns väljs för fri
kollektivtrafik, 70 år cirka 650 000 kr och 65 år cirka 915 000 kr. Kostnaden
kan förväntas öka med cirka 25.000 kr per år de kommande åren beroende
på ett ökande antal äldre kommuninvånare.
Medborgarförslaget ägnar också mycket utrymme åt en stadsbusslinje i
Skurup enligt koncept liknande ”Snurringen” i Simrishamn. Kostnaden är
svår att uppskatta i ett sådant tidigt skede och beror på många osäkra
faktorer. Det som kan konstateras är att en kostnad mellan 1-2 MKr är högst
sannolik och att detta sannolikt måste bekostas av kommunen själva. Medel
för detta finns inte inom befintlig budget. Utöver driftskostnaden tillkommer
investeringskostnader för att anlägga hållplatser.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2019-10-22.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10.
Medborgarförslag daterat 2019-05-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 370:
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Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till
kommunens ekonomiska läge och att det därmed saknas medel i budget för
förslaget.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige föreslås anses medborgarförslaget besvarat och
hänskjuter ärendet till budgetgruppen.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige föreslås bifalla medborgarförslaget. Berörd
verksamhet tillåts överskrida sin budget med motsvarande summa.
Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 208: Ärendet läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag 1
(medborgarförslaget anses besvarat).
Johan Bolinder (M) och Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
huvudförslag (medborgarförslaget avslås).
Sven Åke Strandberg (KV) och Göran Pettersson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag 2 (medborgarförslaget bifalles).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag,
alternativförslag 1 och alternativförslag 2 och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs och ordföranden meddelar att kommunstyrelsens
huvudförslag utgör huvudförslag i omröstningen.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på alternativförslag
1 och alternativförslag 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller
alternativförslag 1. Omröstning begärs och följande propositionsordning
godkänns:
Ja-röst för att utse alternativförslag 1 till motförslag
Nej-röst för att utse alternativförslag 2 till motförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges 11 ja-röster och 4 nej-röster medan
25 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige utser således
alternativförslag 1 till motförslag.
Härefter godkänns följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (medborgarförslaget
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avslås)
Nej-röst för bifall till alternativförslag 1 (medborgarförslaget anses besvarat)
Vid härefter verkställd omröstning avges 27 ja-röster och 9 nej-röster medan
4 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar således att
avslå medborgarförslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.

Justerandes signatur

46 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 334

Dnr KS 2017.1009

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

Svar på motion från Anders Kristiansen (-) om
avgiftsfritt bygglov för solceller
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med tjänsteskrivelsen anse motionen vara
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att ”Skurups kommun undantar avgift för
bygglovsansökan avseende solcellsanläggningar på privata fastigheter.
Handläggning av bygglov i den mån så krävs ska ske och tillstånd ska
meddelas, utan kostnad för den enskilde sökanden”.
Enligt plan- och bygglagen är solceller samt solcellspaneler både inom och
utom område med detaljplan ej bygglovspliktiga om de placeras utanpå
befintligt takmaterial och följer det befintliga takets lutning, därmed är dessa
anläggningar redan avgiftsbefriade.
Bygglovsbefriade solenergianläggningar får inte monteras på byggnader
eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla såsom i Abbekås
(Fiskarevägen) där det finns en bevarandeplan, samt detaljplaner med
beteckning q-märkning enligt gällande lagstiftning.
Om byggherren väljer integrerade solcellspaneler får en prövning göras av
myndighetsenheten huruvida det är en fasadändring eller inte. Vid
handläggning av ärenden där ett startbesked ska meddelas tas en avgift ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02.
Boverkets handbok om solfångare och solcellspaneler.
Motion daterad 2017-10-23
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 376:
Kommunfullmäktige föreslås att med tjänsteskrivelsen anse motionen vara
besvarad.
Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 371: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Michael Horn, Myndighetschef för miljö och byggnad.
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Svar på motion från Ingvar Wennersten (SD) och Lars
Nyström (SD) om lokala ordningsföreskrifter avseende
tiggeri
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
Bestämmelserna i ordningsföreskrifter för Skurups kommun avseende
insamling av pengar revideras och
Att tiggeriförbud införs på särskilt angivna platser
Att tillståndsplikt införs för insamling av pengar i samband med
framförande av gatumusik.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet då detta redan
regleras i våra lokala ordningsföreskrifter.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Göran Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet då detta redan regleras i
våra lokala ordningsföreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) och Lars Nyström (SD) föreslår i motion följande:
”Bestämmelserna i ordningsföreskrifter för Skurups kommun avseende
insamling av pengar revideras och
Att tiggeriförbud införs på särskilt angivna platser
Att tillståndsplikt införs för insamling av pengar i samband med
framförande av gatumusik.”
Första att-satsen
Frågan om en kommun kan reglera så kallad passiv penninginsamling
(tiggeri) genom lokala ordningsföreskrifter har varit föremål för Högsta
förvaltningsdomstolens prövning, mål nr 2149-18. I domen gällande
Vellinge kommun konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att kommunen
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har möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som betecknats som
passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats. Av domen framgår vidare att kommunen inte behöver visa att det
förekommit sådana ordningsstörningar som motiverar att ett förbud införs.
Vidare sägs att det inte krävs att det förekommit ordningsstörningar för att
tiggeriförbud ska få införas, utan kommunen är oförhindrad att i
förebyggande syfte införa förbudet.
I domen konstateras att kommunen har avgränsat tillämpningsområdet för
föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna platser
där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem. Förbudet har således ett förhållandevis snävt avgränsat
geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta
kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna. Om
föreskriften ska införas i Skurups kommun krävs alltså att detta avgränsas
till särskilt angivna platser. Slutligen krävs det också att bestämmelsen ges
en tillräckligt tydlig utformning från annan tillståndspliktig insamling i
bössor eller liknande. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i vellingedomen
att detta hade skett genom tillägget ”tiggeri”.
Andra att-satsen
Motionärerna föreslår i den andra att-satsen att tillståndsplikt införs för
insamling av pengar i samband med framförande av gatumusik. Av
förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen, 1 § 2 st, framgår att
kommunerna dock inte får meddela sådana föreskrifter som innebär en
inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller
något annat konstnärligt verk. Med anledning härav är det inte möjligt att i
lokala ordningsföreskrifter införa tillståndskrav vid penninginsamling i
samband med framförande av gatumusik.
Den möjlighet som finns regleras i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 40 § 3 st, där det sägs att kommunen får i ett
enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för
utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra
att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Som framgår gäller detta
dock bara i enskilda fall. En eventuell sådan föreskrift i enskilda fall
meddelas av myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Komplettering med anledning av återremiss
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-23, § 326, att återremittera ärendet för
belysning av 2:a att-satsen utifrån de förbud som införts i Göteborg och
Stockholm.
I de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholm (motsvarande bestämmelse
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finns även i Göteborg) finns följande lydelse:
” Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs
tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå
runt bland publiken och samla in pengar.”
I den aktuella motionen föreslås det ”Att tillståndsplikt införs för insamling
av pengar i samband med framförande av gatumusik”. Skillnaden mellan
detta och den modell som införts i Göteborg och Stockholm är att dessa tar
sikte på en situation med så kallad aktiv penninginsamling i samband med
gatumusik, det vill säga att någon går runt och samlar in pengar. Detta har i
förarbeten till ordningslagen ansetts möjligt att införa med ett tillståndskrav
men däremot inte vad gäller så kallad passiv penninginsamling i samband
med gatumusik (till exempel där musikanten endast ställer fram en
instrumentlåda eller lägger fram ett klädesplagg där åhörarna kan lämna
penningbidrag).
Modellen med tillståndskrav vid aktiv penninginsamling i samband med
gatumusik är svår att tillämpa i praktiken då det är svårt att kontrollera och
övervaka på vilket sätt insamlingen går till.
Sammanfattningsvis bedöms den modell som föreslås i motionen, med
tillståndskrav för såväl aktiv som passiv penninginsamling i samband med
gatumusik inte vara förenlig med ordningslagen och förordning (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen, 1 § 2 st.
Vid kommunstyrelsens behandling framfördes också frågor kring
Regeringens bemyndigande att utfärda den nämnda förordningen samt om
ramen för detta. Bemyndigandet finns i ordningslagen 3 kap 8 § som lyder:
”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela
de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.”
Lokala ordningsföreskrifterna
I Skurups kommuns lokala ordningsföreskrifter regleras insamling av
pengar i 11 § och har följande lydelse:
” Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamling inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd erfordras inte för insamling av pengar då detta
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sker i samband med framförande av gatumusik.”
Vid ett eventuellt bifall till motionärernas förslag enligt den första att-satsen
föreslås att ordningsföreskrifterna, 11 §, kompletteras med ett nytt tredje
stycke med följande lydelse:
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av
Bilaga X.”
Som framgår ovan anser förvaltningen att det i enlighet med förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen, 1 § 2 st, inte är möjligt att
reglera penninginsamling i samband med framförande av gatumusik i lokala
ordningsföreskrifter.
Införande
Vid ett bifall till motionärernas förslag enligt den första att-satsen föreslår
förvaltningen att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till revidering av 11 § i Skurups kommuns
lokala ordningsföreskrifter med angivna områden för tiggeriförbud samt att
även i övrigt lämna förslag på revideringar av ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, daterad 2019-08-19.
Motion, 2018-12-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 377:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2019-09-23, § 326: Motionen återremitteras
för belysning av 2:a att-satsen utifrån de förbud som införts i Göteborg och
Stockholm
Kommunstyrelsen 2019-01-28, § 84: Motionen remitteras till
kanslienheten för yttrande.
Kommunfullmäktige 2018-12-19, § 552: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Lars Nyström (SD), Johan Bolinder (M), Loubna
Stensåker-Göransson (M), Kent Olsson (SkuP) och Nicklas Olsson (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (motionen bifalles).
Jörgen Sjöslätt (C), Sven Åke Strandberg (KV), Göran Pettersson (MP),
Jeanette Bohman (L) och Joakim Arnsberger (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och alternativförslag (motionen bifalles) och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles)
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 22 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Svar på förslag från Mackleanskolan om en ny egen
gymnasieskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
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
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 303:
Ärendet bordläggs.
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 skol- och utbildningsberedningens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

54 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 336

Dnr KS 2019.717

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning
vid övergångsstället på Jörgensgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till tjänsteskrivelsen bifalla
medborgarförslaget samt att kostnader för åtgärder enligt tjänsteskrivelsen
tas inom befintlig budget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning vid övergångsstället på
Jörgensgatan.
Konsekvensanalys/Överväganden
Upphöjningen är väl utformad som en hastighetsdämpande åtgärd och
hastighetssäkrad. Skyltning är tydlig och sitter som den ska. Vägbommar för
gång- och cykeltrafikanter finns och gör att de kommer med låg hastighet ut
till korsningen/övergångstället. Vägmarkeringarna ses över löpande och
vägmarkeringarna vid aktuell korsning läggs med på den listan som en
kommande åtgärd. Det går även att förstärka upphöjningen genom att sätta
ut pollare med reflexer vid upphöjningens hörn. Det som gör sikten i
korsningen sämre är växtlighet i fastighetsägares tomthörn i korsningen. Det
är något som ska ses över under sommaren på flera platser i kommunen och
information angående det ska gå ut till berörda fastighetsägare.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Tomterna och grönska som skymmer sikt behöver hanteras enligt gällande
lagstiftning.
Ekonomi
Kostnaden för vägmarkeringar finns i befintlig budget och 4 stycken pollare
(10 000 kr) kr kan rymmas i befintlig budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-04.
Medborgarförslag daterat 2019-02-18.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 378:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår kommunfullmäktige att med
hänvisning till tjänsteskrivelsen bifalla medborgarförslaget samt att
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kostnader för åtgärder enligt tjänsteskrivelsen tas inom befintlig budget.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-08-20, § 64:
Samhällsbyggnadsberedningen föreslår med hänvisning till tjänsteskrivelsen
att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt att kostnader för
åtgärder enligt tjänsteskrivelsen tas inom befintlig budget.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-05-13, § 38:
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att remittera medborgarförslaget till
Serviceförvaltningen.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 124: Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 86: Medborgarförslaget anmäls.
Förslag till beslut under sammanträdet
Pernilla Lidfeldt (SD) och Nicklas Olsson (M) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Jakob Fritz, trafikingenjör.
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Svar på medborgarförslag om att göra sammanträdena
i kommunfullmäktige mer lättåtkomliga för
Skurupsborna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att livesändning av ljudupptagning är under införande.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag framförs möjligheten att göra kommunfullmäktiges
sammanträden mer lättåtkomliga för skurupsborna. Detta föreslås ske
genom webbsändning av sammanträdena.
Frågan om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har
nyligen varit föremål för behandling. Som svar på motion angående webbsändningar beslutade kommunfullmäktige 2019-03-25, § 110, uttala att det
för närvarande är tillfyllest med att nuvarande ljudupptagning från
sammanträden görs tillgänglig genom livesändning.
System för livesändning av ljudupptagning har upphandlats och kommer att
introduceras under hösten 2019. Förslagsställarens motivering att göra
sammanträdena mer lättåtkomliga får därmed anses uppfyllt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 379:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Presidieberedningens föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att livesändning av
ljudupptagning är under införande.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-09-17, § 33:
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att livesändning av
ljudupptagning är under införande.
Kommunfullmäktige 2019-08-26 § 238: Ärendet läggs till handlingarna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidieberednings
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Kanslienheten.
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Svar på förslag från Alléskolan om att det byggs en
ishall i Skurup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uttalar att förslaget om ishall är intressant men att det
avslås med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen har tagit del av BUF-förslaget från Alléskolan om att
det byggs en ishall i Skurup.
Gällande att kommunen ska bygga en egen ishall i Skurup gör
Serviceförvaltningen gör bedömningen att det skulle vara fullt möjligt. En
utredning om plats och kostnad måste dock göras. En uppskattning av
kostnaden för att bygga en ishall tros ligga någonstans runt 30 miljoner
SEK.
Ett uppdrag i form av en platsutredning samt beviljade ekonomiska medel
behövs för att Serviceförvaltningen ska utreda frågan vidare
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-22.
Förslag daterat 2019-02-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 380:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår att kommunfullmäktige uttalar att
förslaget om ishall är intressant men att det avslås med hänsyn till den
rådande ekonomiska situationen.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-09-10, § 43: Kommunfullmäktige
uttalar att förslaget om ishall är intressant men att det avslås med hänsyn till
den rådande ekonomiska situationen.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2019-03-25 § 19: Medborgarförslaget
remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur

60 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 339

Dnr KS 2019.729

Kommunfullmäktige

2019-11-25

__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
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Svar på motion från Maria Ivansson (MP) om att minska
spridning av plast från konstgräs
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att Skurups
kommun (kommunstyrelsen) tar fram riktlinjer för att minska spridningen av
gummigranulat från konstgräs. Arbetet bedrivs inom befintlig budgetram
och ska vara klart under 2020.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Maria Ivansson (MP) föreslås att Skurups kommun tar fram
en handlingsplan för att minska spridningen av gummigranulat från
konstgräs.
Granulat från konstgräsplaner kan spridas från planerna till dagvatten och
vidare till vattendrag och hav. Det finns åtgärder för att minska spridningen i
form av tekniska åtgärder (exempelvis skoborstar) och filter i
dagvattenbrunnar och mjuka åtgärder som instruktion vid
snöröjning. Naturvårdsverkets rekommenderar att alla kommuner tar fram
en handlingsplan för att minska miljöpåverkan från konstgräsanläggningar.
Motionen föreslår att Skurups kommun tar fram en handlingsplan för att
minska spridningen av gummigranulat från konstgräs.
Ärendet remitterades av samhällsbyggnadsberedningen till
serviceförvaltningen för att ta fram ett kostnadsförslag för att ta fram en
handlingsplan.
Konsekvensanalys/Överväganden
En handlingsplan kan vara olika omfattande men givet förutsättningarna (tre
konstgräsplaner) rekommenderas att eventuell handlingsplan görs enkel och
enbart omfattar:
Problembeskrivning mikroplaster från konstgräsplaner.
Nulägesbeskrivning (inventering av de tre planerna, utformning, ytor, driftoch underhåll, granulatmaterial m.m.).
Åtgärdsförslag, beskriva de åtgärder som kan vara aktuella, såväl tekniska
åtgärder (exempelvis skoborstar, filter m.m.) som mjuka åtgärder som
information etc. Avslutningsvis ett förslag till prioritering av åtgärder.
En viktig del av arbetet blir att stämma av innehållet med övriga berördas
parter som drift- och underhållspersonal, idrottsklubbar m.fl.
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Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Det finns inga lagkrav på att ta fram en handlingsplan, enbart
rekommendationer.
Ekonomi
Kostnaden för att fram en enkel handlingsplan uppskattas till 8-10
mandagars arbete med egen personal, cirka 25-30.000 kr. Kostnadsförslaget
omfattar enbart kostnad för att ta fram en enkel handlingsplan, d.v.s. ej
kostnader för att genomföra eventuella åtgärder.
Ärendet har inför kommunstyrelsen behandling av ärendet kompletterats
med rapporten ”Mikroplastspridning från en modernt utformad
konstgräsplan med skyddsåtgärder”.
barnperspektivet bedömt utifrån attsatsen att göra handlingsplan eller ej.
Beslutsunderlag
Rapport ”Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med
skyddsåtgärder” daterad 2019-10-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-28.
Motion daterad 2019-05-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 381:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag:
Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag:
Föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-09-17, § 75:
Samhällsbyggnadsberedningens huvudförslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Samhällsbyggnadsberedningens alternativförslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsberedningen 2019-06-18, § 50: Ärendet remitteras till
serviceförvaltningen att ta fram ett kostnadsförslag för att ta fram en
handlingsplan.
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Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 208: Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Pettersson (MP), Jörgen Sjöslätt (C), Sven Åke Strandberg (KV),
Kristina Wieslander (V), Lena Axelsson (S), Kent Johansson (S) och
Jeanette Bohman (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens
alternativförslag (motionen bifalles).
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Göran Pettersson (MP), Lena
Axelsson (S), Kristina Wieslander (V), Kent Johansson (S), Sven-Åke
Strandberg (KV) och Jeanette Bohman (L) att tillägget görs med att arbetet
ska rymmas inom befintlig ram samt vara klart under 2020.
Johan Bolinder (M) yrkar med instämmande av Lena Axelsson (S) och
Göran Pettersson (MP) att nomenklaturen på styrdokumentet ändras till
Riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsberedningens
huvudförslag (motionen avslås) och alternativförslag (motionen bifalles) och
finner att kommunfullmäktige bifaller alternativförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Sjöslätts (C) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) yrkande och finner
att ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP).
Serviceförvaltningen.
Eva-Marie Engström, förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och
Gertrud Ekman (S) om att öppna en familjecentral i
Skurup under 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Gertrud Ekman (S) med förslag
om att öppna en familjecentral i Skurup under 2019.
Skurups kommun och Region Skåne skrev under en gemensam
avsiktsförklaring i augusti 2018, avseende etablering av familjecentral i
Skurup.
Därefter tillsattes en projektorganisation med representanter för Skurups
kommun från Individ och omsorgsförvaltningen och Skola och
utbildningsförvaltningen. För Region Skåne från vårdcentralen Skurup samt
Barnmorskemottagning (BMM) och Psykologmottagning föräldra- och
barnhälsa, Primärvården. Projektorganisationens uppgift var att utreda såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar för att etablera en
familjecentral på ett sådant sätt att respektive politiskt organ skulle kunna
besluta om att inrätta en familjecentral i Skurups kommun.
I utredningen gjordes bedömningen att det finns flera fördelar att öppna en
familjecentral i Skurups kommun och verksamheterna ställde sig positiva till
en etablering.
Bildandet av en familjecentral innebär inledningsvis ökade kostnader för
Individ och omsorgsförvaltningen, Skola och utbildningsförvaltningen och
Region Skåne. Ur ett långsiktigt perspektiv är intentionen att
familjecentralens verksamhet ska bidra till att ge tidiga insatser som skapar
samhällsekonomiska vinster. För Individ och omsorgsförvaltningen, Skola
och utbildningsförvaltningen och Regin Skåne behövs medel till att
verksamheten etableras, eftersom det inte går att genomföra inom befintlig
ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-21.
Utredning, daterad 2019-01-19.
Motion daterad 2019-03-25.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 382:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunens positiva inställning till bildande av familjecentral. Fortsatt
dialog ska ske med utgångspunkt från undertecknad avsiktsförklaring.
Individ- och omsorgsberedningen alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-09-09, § 33:
Huvudförslag: Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunens
positiva inställning till bildande av familjecentral. Fortsatt dialog ska ske
med utgångspunkt från undertecknad avsiktsförklaring.
Alternativförslag: Bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 193: Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 162: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 132: Motionen anmäls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Gertrud Ekman (S).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, tf förvaltningschef
Anna-Lena Fällman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och
Kerstin Petersson Brodda (L) om planering för
genomförande av seniorboende med olika servicegrad
i alla kommundelarna
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) med
förslag om planering för genomförande av seniorboende med olika
servicegrad i alla kommundelarna.
Av motionen föreslås att Skurups kommun ska bygga seniorboende i olika
variationer och i våra olika kommundelar och ta tillvara våra natursköna
miljöer i kommunen. Genom detta möjliggörs en välgörande flyttkedja samt
inflyttning av nya skattebetalare.
Dagens och framtidens seniorer hör till generationer som är vana att välja
själv hur de vill leva. Därför är det nödvändigt att även erbjuda valfrihet
när det gäller senior och äldreboende. I Skurups kommun kommer inom en
femtonårsperiod antalet 80-åringar öka med 60% enligt prognoserna. Detta
ställer krav på en god framförhållning av bostäder för äldre. Det handlar
om att stimulera äldre att ta ansvar för sitt framtida boende genom
medborgardialoger med workshops under ledning av sakkunniga. Seniorer
måste få valmöjlighet att kunna påverka sitt eget boende. Bygg med olika
variationer av servicenivåer.
Det skyndsamt tas fram planering för genomförande av seniorboende med
olika servicegrad i alla kommundelarna.
Att antalet äldre ökar är väl känt och prognos tyder på en ökning med 60 %
fram till år 2035. Antalet personer med demenssjukdom kommer också öka.
Behovet av anpassade bostäder för olika grupper av människor är av största
vikt. Individ-och omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse KS 2018.317
synliggjort förväntat behov av antal lägenheter i särskilt boende.
Boende för äldre kan tillgodoses (med eller utan service) genom ordinärt
boende, trygghetsboende, service boende och särskilt boende.
I Skurups kommun finns ett utbud av lämpliga boende för seniorer, boende i
tillgänglighetsanpassade fastigheter.
Kommunstyrelsen har i beslut 2019-06-17 beslutat om att genomföra
upphandling av drift och byggnation av särskilt boende i extern regi i en
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omfattning av 72-88 lägenheter.
Trygghetsboende är en uppskattad boendeform för äldre personer som
upplever otrygghet, men som med hjälp av värdinna på boendet och
hemtjänsten klarar sin dagliga livsföring. Efterfrågan på trygghetsbostäder
är stor. 2017 stod 78 enskilda personer i kö. 2019 har Skurupshem AB ett
nytt system där man inte kösystem enl tidigare modell finns kvar. Idag
erbjuds intresserade personer lediga bostadsobjekt efter vad de aktiva val
man gjort kring bostadsobjekt. Fler trygghetsbostäder och tillgängliga
bostäder är nödvändigt för att möta efterfrågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-22.
Motion daterad 2019-03-25.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 383:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunens positiva inställning till bildande av familjecentral. Fortsatt
dialog ska ske med utgångspunkt från undertecknad avsiktsförklaring.
Individ- och omsorgsberedningen alternativförslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-09-09, § 34:
Huvudförslag: Motionen avslås, då arbete pågår med planering för äldres
boende samt att beslut är fattat om nybyggnation av särskilt boende och
befintliga hemtjänstinsatser är individuellt bedömda och därmed
individanpassade.
Alternativförslag: Anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 194: Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 163: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 133: Motionen anmäls.

Justerandes signatur

68 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 342

Dnr KS 2019.563

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Kerstin Pettersson Brodda (L).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, tf förvaltningschef.
Ola Bentzén, vård- och omsorgschef.
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Frågor och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Jeanette Bohman (L) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan
Bolinder (M) angående de dåliga bussförbindelserna till och från Skivarp
och vad som görs åt detta.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) svarar att kommunen har
påtalat bristen till Region Skåne samt att förändringen var illa beredd.
__________
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Anmälan - Remittering av motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas remitteringar av kommunfullmäktiges ordförande.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12 KFPB §42:
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
KS 2019.1540 Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken
omfattning skolpliktiga elever i Skurups kommun är frånvarande från
undervisningen - Remitteras till skol- och utbildningsberedningen
KS 2019.1539 Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken
omfattning föräldrar inte låter sina barn gå i förskola - Remitteras till skoloch utbildningsberedningen
KS 2019.1554 Motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) om
att utreda en minskning av antalet ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
- Remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning
__________
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Avsägelse från uppdrag som nämndeman, Hasse
Månsson, samt nyval
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hasse Månsson entledigande från
uppdraget som nämndeman vid Ystad tingsrätt.
Till ny nämndeman utses Roland Persson (C)
Sammanfattning av ärendet
Hasse Månsson anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget som
nämndeman vid Ystad tingsrätt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Hasse Månsson kan beviljas
entledigande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

72 (72)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 346

Dnr KS 2018.981

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019.9

Avsägelse från Angelo Lo Presti, samt nyval
Kommunfullmäktiges beslut
Angelo Lo Presti (S) beviljas entledigande från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ledamot i individ- och omsorgsberedningen.
Protokollet inges till Länsstyrelsen för ny sammanräkning avseende
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Val av ny ledamot i individ- och omsorgsberedningen tas upp vid
kommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Angelo Lo Presti (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i individ- och
omsorgsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Angelo Lo Presti kan beviljas
entledigande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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