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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Plats och tid

Aulan Nils Holgerssongymnasiet, 2019-12-16, kl. 18.00–
22.50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Karl Kårebrant, revisor

Justerade paragrafer

§ 347–378

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-12-20 kl 13.00

Sekreterare

Christian Björkqvist

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Björn Hortevall (M)

Ingvar Wennersten (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-20

Datum då anslaget tas ned

2020-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Jessica Möller (S)
Gertrud Ekman (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Ann-Christin Svensson (S)
Kent Johansson (S)
Helena Samuelsson (S)
Ann-Charlott Madsen Söderberg (V)
Sven Strandberg (KV)
Eva Hallmer Lindahl (L)
Jeanette Bohman (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lis-Lott Hortevall (M)
Andreas Oskarsson (M)
Ingemar Johansson (C)
Sven Rosengren (SkuP)
Yvonne K Nilsson (S)
Conny Axtelius (S)
Margareta Anderberg (S)
Fredrik Roström (S)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Björn Hortevall (M)
Bianka Mårtensson (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)
Conny Axtelius (S)
Babak Rahimi (V)
Göran Pettersson (MP)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Babak Rahimi (V)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Stig Åhlander (SD)
Barbara Demorit (SD)
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Ärenden vid dagens sammanträde

Fel! Hittade inga poster för innehållsförteckning.
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Sida
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

KF § 347

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Björn Hortevall (M) och Ingvar Wennersten (SD) utses till justerare.
Lena Axelsson (S) utses till ersättare.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KF § 348

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2019.10
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 349

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Ärendeinformation från beredningarna,
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen:
- Beslutsärenden som behandlas av kommunfullmäktige vid dagens
sammanträde.
- Information om handläggning gällande alkohol och tobak, tillstånd m m.
- Möte i referensgruppen för nya skolan i Rydsgård.
Samhällsbyggnadsberedningen:
- Detalplan för nya skolan i Rydsgård är ute för samråd.
- Detaljplan för Västeräng beräknas behandlas av kommunfullmäktige i
januari.
Skol- och utbildningsberedningen:
- Information från drogsamordnare.
- Uppdrag gällande framtida skolenheter har getts till förvaltningen.
- Motion om läxhjälp har remitterats till förvaltningen för yttrande.
- Strategi för utemiljöer behandlas vid nästa sammanträde.
Individ- och omsorgsberedningen:
- Information från säkerhetschefen om trygghetsskapande arbete samt
trygghetsvärdar.
- information om test med läkemedelsrobotar.
- Information om projekt tandhälsa, Bruksgården.
Kommunfullmäktiges presidieberedning:
Ordföranden påminner om att beställning av måltider under 2020 ska fyllas
i.

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 350

Dnr KS 2018.1477

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Ärendeinformation från revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande Karl Kårebrant informerar om ny granskning
gällande arbetet med elever med behov av särskilt stöd.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 351

Dnr KS 2019.951

Kommunfullmäktige

Diarienummer

2019-12-16

KS 2019.10

Riktlinjer för krisberedskap 2019-2022 för Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för krisberedskap 2019-2022
för Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisar kommundirektör
Marcus Willman redaktionella förändringar kopplat till
organisationsförändringar.
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument
för sitt arbete med krisberedskap. I Skurups kommun kommer
styrdokumentet i enlighet med beslutad nomenklatur benämnas riktlinje.
Enligt tidigare överenskommelser för perioden 2015-2018 skulle
Utbildnings- och övningsplan och Plan för hantering av extraordinära
händelser ingå i riktlinjen. Nu ska dessa dokument hanteras separat och ska
enligt Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2018-2020
beslutas av lägst kommundirektören. Planen ska vara beslutad senaste 31
december under mandatperiodens första år.
En viktig inriktning för perioden 2019-2022 är att riktlinjen i första hand ska
innehålla kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att
kommunen själv behöver tolka hur man ska lösa uppgifterna i
överenskommelsen. Vidare behöver kommunen ange vilka ytterligare
ambitioner man har för arbetet med krisberedskap.
Förslag till hantering av de dokument som enligt överenskommelsen ska tas
fram:
Dokument

Beslutas av

Riktlinje för krisberedskap
Kommunfullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalys
Plan för extraordinära händelser
Övnings- och utbildningsplan
Kommundirektören

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Kommundirektören
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 351

Dnr KS 2019.951

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Rutin för utvärdering av inträffade händelser
Kommundirektören.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15.
Riktlinje, daterad 2019-10-15
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 §410:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinje för
krisberedskap 2019-2022 för Skurups kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att
snarast efter nyår återkomma med reviderade riktlinjerna för
krisberedskap utifrån den förändrade politiska organisationen samt att
förtydliga vad som avses med begreppet nämnd.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge säkerhetschefen i uppdrag att
delge ledamöterna i krisledningsnämnden övnings- och utbildningsplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Malin Ekblad, säkerhetschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 352

Dnr KS 2019.1530

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen
och lagen om tobak och liknande produkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att flytta ansvaret för kommunens uppgifter
enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter från
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden för miljö och byggnad, från och
med 2020-01-01.
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för myndighetsnämnden
för miljö och byggnad att gälla från och med 2020-01-01.
Kommunfullmäktige uppmanar myndighetsnämnden för miljö och byggnad
att anta ny delegationsordning där de nya uppgifterna ingår.
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak
och liknande produkter har hittills hanterats av kommunstyrelsen.
Uppgifterna består uteslutande av myndighetsutövning mot enskilda i form
av tillståndsgivning och tillsyn. Kommunstyrelsens roll bör så lång möjligt
renodlas och inte innehålla olika former av myndighetsutövning mot
enskilda. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad hanterar idag en stor
mängd myndighetsutövning mot enskilda enligt olika lagstiftningar och
personal som hanterar alkohollagen och tobakslagen finns på
myndighetsnämnden. Det föreslås därför att en överflyttning av ansvaret för
dessa frågor sker från kommunstyrelsen till myndighetsnämnden.
I reglementet för kommunstyrelsen framgår inte direkt att ansvaret för
kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen hittills har
hanterats av kommunstyrelsen. Någon ändring av reglementet är således inte
nödvändig i denna del.
Av reglementet för myndighetsnämnden för miljö och byggnad framgår
redan idag ett ansvar för uppgifter enligt de aktuella lagstiftningarna, men
detta har i praktiken inte hanterats av myndighetsnämnden. Lydelsen på
lagstiftningarna har i förslag till reviderat reglemente förtydligats och
kompletterats med ytterligare lagstiftning. I övrigt har reglementet
uppdaterats, bland annat vad gäller dataskyddsförordning och nya
bestämmelser i kommunallagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29.
Förslag till reviderat Reglemente för myndighetsnämnden för miljö och
byggnad.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 352

Dnr KS 2019.1530

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 411:
Kommunfullmäktige beslutar att flytta ansvaret för kommunens uppgifter
enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter från
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden för miljö och byggnad, från och
med 2020-01-01.
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för myndighetsnämnden
för miljö och byggnad att gälla från och med 2020-01-01.
Kommunfullmäktige uppmanar myndighetsnämnden för miljö och byggnad
att anta ny delegationsordning där de nya uppgifterna ingår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Kanslienheten.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 353

Dnr KS 2019.1165

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Återtagande av rehabiliteringspolicy för Skurups
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återta rehabiliteringspolicyn med
hänvisning till de antagna riktlinjerna för rehabilitering av medarbetare
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande rehabiliteringspolicy som fastställdes år 2009 är i behov av en
revidering i sitt innehåll, bland annat utifrån ändringar i den allmänna
sjukförsäkringen men även utifrån nu rådande nomenklatur.
Förslaget är att nuvarande rehabiliteringspolicy ändras till en riktlinje. Samt
att en rutin kompletterar riktlinjerna för att vägleda organisationens chefer
och medarbetare i hur processen i ett rehabiliteringsärende ska handläggas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06.
Riktlinjer för rehabilitering av medarbetare, daterad 2019-08-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 412:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta riktlinjerna för rehabilitering
av medarbetare under förutsättning att kommunfullmäktige återtar
rehabiliteringspolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återta
rehabiliteringspolicyn med hänvisning till de antagna riktlinjerna för
rehabilitering av medarbetare.
Personalutskottet 2019-09-26, § 62: Personalutskottet beslutar att
förvaltningen skriver fram till Kommunstyrelsen att fastställa riktlinjerna för
rehabilitering.
Personalutskottet 2019-08-29, § 53: Personalutskottet beslutar att uppdra
till förvaltningen att ta fram både riktlinje och rutin inom området samt
skriva fram ärendet till Kommunfullmäktige att riktlinje och rutin ska ersätta
nuvarande policy.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 353

Dnr KS 2019.1165

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Maria Wihlborg, personalspecialist.
Dao Davidsson, personalchef.

Justerandes signatur

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

14 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 354

Dnr KS 2015.80

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Uppdrag att ta fram Vision 2030 (2040)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunutvecklingsberedningen i
uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2045 för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att återkomma med
processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger, tidplan, ekonomi m m.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklingsberedningen har vid sitt sammanträde diskuterat
behovet av en översyn av kommunens vision samt att dess perspektiv bör
sträcka sig till 2040. Kommunfullmäktige ska initialt ta ställning till om en
ny vision ska arbetas fram som sträcker sig till 2040. Därefter arbetas en
processbeskrivning fram med modell för det fortsatta arbetet,
dialoger, tidplan, ekonomi etc.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 419:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att ge beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för
Skurups kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08 § 51:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ge
beredningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vision 2040 för Skurups
kommun. Kommunutvecklingsberedningen ges vidare i uppdrag att
återkomma med processbeskrivning med modell för arbetet, dialoger,
tidplan, ekonomi m m.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-04-02 § 24:
Kommunutvecklingsberedningen beslutar att:
1. Ämnesval för dialogmöte ska beröra kultur- och fritidsfrågor.
2. Deltagare i SKL:s nätverk om medborgardialog ska vara
kommunutvecklingsberedningens ordförande. Vid dennes frånfälle ska

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 354

Dnr KS 2015.80

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

någon från kommunutvecklingsberedningens presidium delta. Om denne
inte heller kan delta utses någon från beredningen.
3. Beredningens ledamöter och ersättare uppmanas att till nästa möte studera
första kapitlet, Nyttan med medborgardialog i SKL:s E-utbildning.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 12:
1. Ge presidiet i uppdrag att ta fram ämnesval för dialogmöte.
2. Presidiet undersöker möjligheten att ta delta i SKL:s nätverk om
medborgardialog.
3. Ledamöterna gör SKL:s utbildning om medborgardialog
Kommunutvecklingsberedningen 2019-02-05:
Bjud in enhetschef för information och kommunikation Magdalena
Hellström till nästa möte för diskussion om hur vi går vidare med
medborgardialog.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar med instämmande av Lars Dekan (SD), Lena
Axelsson (S) och Johan Bolinder (M) att visionen ska utsträckas till 2045.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunutvecklingsberedningens förslag
med Jörgen Sjöslätts (C) ändring och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 355

Dnr MOB 2019.55

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Taxa enligt livsmedelslagen från och med 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa enligt livsmedelslagen.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun behöver anta en ny taxa enligt livsmedelslagen med
anledning av att EU: nya kontrollförordning (EU) 2017/625 om offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft den 14 december 2019 och EG
(nr) 882/2004 upphör att gälla.
Föreliggande förslag utgår från den mall som Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) tagit fram. Timavgiften föreslås att höjas från 900 kronor
till 1265 kronor. Timavgiften är framtagen av ekonomienheten med stöd av
SKL:s beräkningsverktyg. Senast timavgiften höjdes var 2012, Kf
§163/2011 och den är bland Skåne läns lägsta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08.
Förslag till taxa enligt livsmedelslagen.
Jämförelse avgifter.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 421:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
anta förslag till taxa enligt livsmedelslagen.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2019-10-17, §
206: Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar
att godkänna föreliggande förslag till taxa enligt livsmedelslagen, samt
att översända det till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämndens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 355

Dnr MOB 2019.55

Kommunfullmäktige

2019-12-16

__________
Beslutet skickas till:
Michael Horn, myndighetschef för miljö och byggnad.

Justerandes signatur

Diarienummer

KS 2019.10
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 356

Dnr MOB 2019.54

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Taxa enligt miljöbalken från och med 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa enligt miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun behöver anta en ny taxa enligt miljöbalken med anledning
av ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Föreliggande förslag utgår från den mall som Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) tagit fram. Timavgiften föreslås att höjas från 750 kronor
till 940 kronor. Timavgiften är framtagen av ekonomienheten med stöd av
SKL:s beräkningsverktyg. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige §
325/2012. Timavgiften är den lägsta i Skåne län.
Andelen tillsynsobjekt med efterskottsdebitering i form av timavgift har
ökat i detta förslag till taxa i förhållande till nu gällande taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09.
Taxa enligt miljöbalken.
Jämförelse avgifter
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 422:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige
att anta förslag till taxa enligt miljöbalken.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2019-10-17, § 205:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar att godkänna förslag
till taxa med ändring enligt yrkande av Magnus Alm (S)
att efterskottsfakturering enligt Rättviksmodellen införs samt
att översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jeanette Bohman (L) yrkar att höjningen av timavgiften ska vara 10 % samt
att följande tillägg görs:
- att samarbete med föreningen Tillväxt och Tillsyn ska påbörjas för bästa
implementering med företag, politiker och inte minst tjänstemän av hela
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 356

Dnr MOB 2019.54

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

rättviksmodellen, eller som man kallar det Serviceinriktad
myndighetsutövning
- att kontinuerlig dialog ska föras med Näringslivsrådet och näringslivet
direkt
- att modellen ska gälla samtliga företag där tillsyn och kontrollavgifter är
tillämpade
Björn Hortevall (M) och Johan Bolinder (M) yrkar bifall till
myndighetsnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på myndighetsnämndens förslag och
Jeanette Bohmans (L) yrkande (10 % höjning) och finner att
kommunfullmäktige bifaller myndighetsnämndens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Bohmans (L) tilläggsyrkande
enligt den första att-satsen och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Bohmans (L) tilläggsyrkande
enligt den andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Bohmans (L) tilläggsyrkande
enligt den tredje att-satsen och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Michael Horn, myndighetschef för miljö och byggnad.
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Taxa enligt plan- och bygglagen från och med 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timtaxan till 950 kronor och att
den indexuppräknas efter PKV samt att fastställa N-faktorn till 1,0 samt att
anta reviderad taxa enligt plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Revideringen av taxan innebär en höjning av justeringsfaktorn N som idag
är 0,8 till 1,0 och av timavgiften som idag är 750 kronor till 1100 kronor.
Gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2011 i samband med att den
nya plan- och bygglagen trädde ikraft. Timavgiften är framtagen av
ekonomienheten med stöd av SKL:s beräkningsverktyg.
Skurups kommun har ett högt bebyggelsetryck, vilket motiverar en höjning
av justeringsfaktorn N. Detta skulle t.ex. innebära att en standardvilla på 150
kvm får en höjning av bygglovsavgiften från ca 15 300 kronor till ca 19 150
kronor. Myndighetsenheten har för närvarande en mycket snabb
handläggningstid av bygglov (2-4 veckor). För att kunna fortsätta att
upprätthålla en hög servicenivå och för att kunna hålla våra budgetramar, så
är en uppjustering av timavgiften och N-faktorn nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08.
Förslag till taxa enligt plan- och bygglagen.
Jämförelse avgifter.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 423:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige
att fastställa timtaxan till 950 kronor och att den indexuppräknas efter PKV
samt att fastställa N-faktorn till 0,9 samt att anta reviderad taxa enligt planoch bygglagen.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2019-10-17, § 204:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar
att fastställa timtaxan till 950 kronor och att den indexuppräknas efter PKV,
att fastställa N-faktorn till 0,9 samt
att översända det till kommunfullmäktige för antagande.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att N-faktorn fastställs till 1,0 samt att
myndighetsnämndens förslag i övrigt antas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på myndighetsnämndens förslag och Johan
Bolinders (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Johan
Bolinders yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Michael Horn, myndighetschef för miljö och byggnad.
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Kommunal borgen för nytt klubbhus åt Skurups
Brukshundsklubb
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för komplettering gällande lånevillkor/lånelöfte, villkor i arrendeavtal, om
föreningen uppfyller kraven för ideell förening (juridisk person) samt
borgensavgift.
Reservation
Göran Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Skurups Brukshundsklubb har ansökt om kommunal borgen för att bygga ett
nytt klubbhus. Borgen avser ett lån på 350 000 kronor från Skurups
Sparbank.
Enligt Skurups kommuns finanspolicy gäller följande:
”För att kommunen ska ingå ett borgensåtagande ska dess syfte vara att
stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur
kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för
kommunens befogenheter och kompetensområde.” Kommunen anser inte att
ett nytt klubbhus för Brukshundsklubben ligger inom ramen för dessa
kriterier och föreslår därför att ansökan om borgen avslås.
Komplettering efter kommunstyrelsens beslut 2019-10-28:
Brukshundsklubben har erbjudits att använda lokaler för sin verksamhet på
Nils Holgersson gymnasiet, fotbollshallen vid Nils Holgersson gymnasiet
och Örsjö Boställe. Representanter från Serviceförvaltningen och
Brukshundsklubben har träffats på respektive område under hösten 2018.
Brukshundsklubben har valt att inte gå vidare med någon av de föreslagna
platserna.
Beslutsunderlag
Ansökan med ekonomisk rapport inkommen 2019-10-10.
Kompletterande e-post inkommet 2019-11-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 424:
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla ansökan om borgen
med tillägg att borgensåtagandet villkoras med att klubbhuset blir säkerhet
för lånet.
Kommunstyrelsen 2019-10-28, § 388: Ärendet återremitteras till
förvaltningen för redogörelse av vilka alternativa lokaler föreningen
erbjudits.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för komplettering med lånevillkor/lånelöfte, villkor i
arrendeavtal samt om föreningen uppfyller kraven för ideell förening
(juridisk person). Johan Bolinder (M) yrkar att återremissen även ska
kompletteras med borgensavgift.
Göran Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att avgöra ärendet idag
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
35 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
återremittera ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Skurups Brukshundklubb.
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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
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna,
Kommunens Väl och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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.
Justerandes signatur

25 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 359

Dnr KS 2019.562

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Utredning, daterad 2019-01-19.
Motion daterad 2019-03-25.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 341:
Ärendet bordläggs.
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Hallmer Lindahl (L), Gertrud Ekman (S), Sven Åke Strandberg (KV),
Lena Axelsson (S) och Göran Pettersson (MP) yrkar bifall till motionen.
Johan Bolinder (M) yrkar avslag på motionen.
Babak Rahimi (V) yrkar att motionen ska anses vara besvarad samt att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2020 bygga upp en familjecentral.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet, bifallsyrkandet och
yrkande att motionen ska anses besvarad och finner att kommunfullmäktige
beslutar avslå motionen.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att avslagsyrkandet ska utgöra
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huvudförslag. för att utse motförslag ställer ordföranden proposition på
bifallsyrkandet och yrkandet att motionen anses besvarad och finner att
kommunfullmäktige utser bifallsyrkandet till motförslag.
Härefter godkänns följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
24 ja-röster och 16 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
__________
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
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.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna,
Vänsterpartiet och Kommunens Väl reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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.
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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
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
Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 342:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-10-28 § 383:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag
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.
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.
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Hallmer Lindahl (L), Göran Pettersson (MP), Lena Axelsson (S),
Gertrud Ekman (S), Sven Åke Strandberg (KV), Babak Rahimi (V), Helena
Samuelsson (S) och Jessica Möller (S) yrkar bifall till motionen.
Johan Bolinder (M), Björn Hortevall (M), Ingvar Wennersten (SD) och Kent
Olsson (SkuP) yrkar avslag på motionen.
Solbritt Lundgren (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om motionen ska avslås, bifallas eller anses
besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses
besvarad.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att yrkandet om att anse
motionen besvarad utgör huvudförslag. För att utse motförslag ställer
ordföranden proposition på yrkandena om att avslå motionen och att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige utser yrkandet att bifalla
motionen till motförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att utse bifall till motionen som motförslag
Nej-röst för att utse avslag på motionen som motförslag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
16 ja-röster och 22 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige utser således yrkandet om att avslå motionen till
motförslag.
Härefter godkänns följande propositionsordning:
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för att avslå motionen
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
15 ja-röster och 22 nej-röster medan 4 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
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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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Svar på interpellation från Maria Ivansson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om arbetet med Agenda
2030
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
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 2019-11-25 § 322:
Interpellationen bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 306:
Ärendet bordläggs.
__________
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Svar på interpellation från Babak Rahimi (V) till skoloch utbildningsutskottets och socialnämndsutskottets
ordförande om SFI-resultat
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
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 2019-11-25 § 323:
Interpellationen bordläggs.
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 305:
Ärendet bordläggs.
__________
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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
Interpellation och svar läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lars Nyström (SD) till kommunutvecklingsberedningens
ordförande gällande politisk korrekt litteratur för små barn på biblioteken i
Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen Sjöslätt (C) har avgett
svar 2019-12-02.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Svar.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 321:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
kommunutvecklingsberedningens ordförande samt besvaras vid nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15 § 34:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
__________

Justerandes signatur

34 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 364

Dnr KS 2018.788

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på förslag från Mackleanskolan om belysning vid
Svaneholm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Mackleanskolan har lämnat ett förslag om belysning runt promenadslingan
vid Svaneholm slott. Promenadslingan är ca 2,6 km lång.
Konsekvensanalys/Överväganden
Svaneholms slott är ett populärt turist- och rekreationsmål i Skurups
kommun. Promenadslingan runt slottet saknar däremot belysning vilket gör
att den inte går att använda när det är mörkt.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Den aktuella fastigheten ägs av Svaneholms Slott Andelsförening och
tillåtelse till att sätta upp armatur och förlägga markkabel behöver inhämtas.
Området omfattas även av strandskydd och dispens behöver sökas hos
Länsstyrelsen.
Ekonomi
Enligt uppgift från vår upphandlade leverantör avseende belysning bedöms
åtgärden kosta ca 1,5 miljoner kronor.
Någon möjlighet att utföra åtgärden inom befintlig drift- eller
investeringsbudget finns ej.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14.
Förslag daterat 2018-05-28.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 404:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Alternativförslag
Kommunfullmäktige bifaller förslaget och överlämnar det till
budgetgruppen.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 364

Dnr KS 2018.788

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 27: Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(förslaget avslås) och kommunstyrelsens alternativförslag (förslaget bifalles)
och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till förslaget
Nej-röst för bifall till förslaget
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå
förslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.
Per Andersson, enhetschef tillväxt och utveckling.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 365

Dnr KS 2019.722

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på förslag från Slimmingeby skola om bättre
parkeringsmöjligheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Slimmingeby skola har inkommit med förslag om att förbättra
parkeringsmöjligheten för skolans personal.
Konsekvensanalys/Överväganden
Kommunen tillhandahåller normalt inte personalparkering.
Kommunen äger ingen mark i närområdet. Ska en parkering angöras
behöver mark köpas in och närmast finns Skurupshem som har mark intill
skolan, eller andra privata ägare i närområdet.
Svenska Kyrkan har en parkering där en diskussion kan tas med dem om
personal kan få parkera dagtid under vardagar.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Kommunen har inga möjligheter i dagsläget att angöra mer
parkeringsplatser innan mark köps in. Behövs en ny utfart på vägen behöver
Trafikverket godkänna det då det är de som är väghållare på väg 784 som
går förbi skolan.
Ekonomi
Att köpa in mark för 10 parkeringar på minst 125 kvm alternativt ett
arendeavtal. Att anlägga en grusad yta kostar ca 100.000 kronor beroende på
hur mycket den behöver jämnas till och om lutningen behöver justeras.
Bygglovskostnad på 7.500 kronor och projekteringskostnad tillkommer
också.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-23.
Motion, daterad 2019-03-06.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 405:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Beslutsgång
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 365

Dnr KS 2019.722

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
Jakob Fritz, trafikingenjör.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 366

Dnr KS 2018.777

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på förslag från Rutgerskolan om att bygga en
badbrygga på Mossbystrand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat med hänvisning till
att badbrygga finns med i investeringsbudget för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Förslag har inkommit från Rutgerskolan om att bygga en brygga vid den
allmänna badplatsen i Mossbystrand. På området finns strandskydd och
naturreservat. Skurups kommun är ej eller markägare till det aktuella
området utan det ägs av en samfällighet.
Tillstånd till ingrepp i den känsliga miljön måste godkännas av
Länsstyrelsen. Berörda markägare behöver även ge tillstånd till anläggandet.
Konsekvensanalys/Överväganden
En badbrygga i Mossbystrand har länge diskuterats och det finns flera
ärenden som behandlar frågan, se bl.a. KS 2013.476 och KS 2011.133. Mer
information om dessa ärenden finns nedan.
KS 2013.476
Ärendet föregicks av en motion från barn- och ungdomsfullmäktige om att
anlägga en brygga vid Mossbystrand. I den kompletterande skrivelsen anges
att Skurups kommun inte är ägare till det aktuella området och att där finns
strandskydd samt naturreservat. Motionen bifölls och anvisades till
budgetgruppen. Därefter finns det ingen mer information registrerad i
ärendet.
KS 2011.133
Ärendet föregicks av en motion från Jörgen Lidfeldt (SD) om anläggande av
en badbrygga för funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige överlämnade
motionen till kommunstyrelsen och dess budgetgrupp, och därmed ansågs
motionen besvarad. Budgetgruppen gjorde därefter ett förslag till
kommunstyrelsen om att beslutsunderlag för bryggan skulle tas fram till
våren 2012 för eventuellt ställningstagande inför budget 2013. Därefter
finns inga ytterligare åtgärder registrerade på ärendet.
Eftersom det är väldigt långgrunt på området så kan det inte bli tal om en
brygga som går att dyka från inom rimliga budgetramar. Bryggan får i så
fall kompletteras med exempelvis en flytflotte som förankras en bit ut i
vattnet.

Justerandes signatur

39 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 366

Dnr KS 2018.777

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Laglighet och kommunens regler och/eller mål
En badbrygga i Mossbystrand hade ökat attraktionen för området och blivit
ett trevligt inslag för turister och boende i området.
Länsstyrelsen måste godkänna anläggandet med hänsyn till strandskyddet
och naturreservatet. Området närmast vattnet ägs av en samfällighet.
Ekonomi
En översiktlig ekonomisk kalkyl har genomförts av konsultgruppen Edge.
Badbrygga som det går att dyka från, tillgänglighetsanpassad
Eftersom området är långgrunt med stora nivåskillnader från parkering och
fram till strandremsan så krävs omfattande åtgärder för att göra bryggan
tillgänglighetsanpassad. Enda sättet att lösa frågan är att anlägga långa
ramper från parkeringen, över sanddynorna och fram till bryggan. Förslaget
har kostnadsberäknats till knappt 12 miljoner kronor.
Badbrygga som det går att dyka från, ej tillgänglighetsanpassad
Även i det här fallet blir det en väldigt lång brygga på grund av att det är så
grunt inom området. I det här fallet slipper man däremot ramperna ner till
bryggan, vilket kan konstrueras i efterhand om ekonomin tillåter detta.
Förslaget har kostnadsberäknats till knappt 8 miljoner kronor.
Badbrygga som det ej går att dyka från, ej tillgänglighetsanpassad
Det sista alternativet är det enklaste och omfattar en brygga som blir ca 3040 meter ut i havet. Alternativet är ej tillgänglighetsanpassat.
Det här förslaget har ej kostnadsberäknats av Edge men kontakt har tagits
med Trelleborgs kommun som nyligen uppfört en sådan här brygga.
Alternativet beräknas kosta mellan 2-3 miljoner kronor, baserat på
uppgifterna från Trelleborgs kommun.
Det här alternativet har Serviceförvaltningen planerat för och det finns med i
investeringsbudget för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14.
Översiktskarta.
Förslag daterat 2018-04-13.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 406:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat
med hänvisning till att badbrygga finns med i investeringsbudget för 2020.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 366

Dnr KS 2018.777

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Barn- och ungdomsfullmäktige 2018-05-28, § 9: Medborgarförslaget
remitteras till serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Per Andersson, enhetschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 367

Dnr KS 2019.517

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på medborgarförslag om svensk flagga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, innebärande att
kommunen skall dela ut till privatpersoner ett visst antal flaggor per år och
att tilldelad flagga överräckes högtidligt på nationaldagen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att kommunen ska dela ut ett visst antal flaggor per år
till privatpersoner som ansöker om flagga och att dessa delas ut högtidligt på
nationaldagen.
För ett antal år sedan kunde kommuner rekvirera flaggor, för utdelning till
privatpersoner som ansökt om flagga, från Länsstyrelsen i Skåne. Detta har
upphört.
Idag delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag ut flaggor och fanor till
föreningar och organisationer i Sverige. Privatpersoner kan ej ansöka om
flagga från stiftelsen.
Om flaggor ska delas ut till privatpersoner medför detta en kostnad för
kommunen. En flagga kostar ca 300 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09.
Medborgarförslag, daterad 2019-03-07.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 407:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 197: Motionen remitteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 166: Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 367

Dnr KS 2019.517

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 368

Dnr KS 2019.276

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på medborgarförslag om Jojo plus skolkort
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgaförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om Jojo plus skolkort.
Medborgarförslag gällande att skolungdomar som går i gymnasieskolor
utanför Skurups kommun borde kunna få köpa till, och uppgradera, sitt Jojo
skolkort till ett Jojo plus skolkort.
Medborgaren menar att de flesta andra kommuner i Skåne har denna förmån
till sina skolungdomar och anger som exempel Svedala, Sjöbo, Staffanstorp
och Ystad.
Medborgaren tycker ”det känns orättvist att våra ungdomar som inte har så
mycket pengar att röra sig med ska vara begränsade i att kunna åka tåg efter
20.00 och under helger och lov.”
Inför kommande läsår kommer Skånetrafiken att ta bort möjligheten att
köpa Jojo-plus och istället erbjuda gymnasieelever ett Jojo-kort som
möjliggör resor alla vardagar, under läsåret, dygnet runt.
Detta kommer att innebära att eleven inte är begränsad av att påbörja sin
resa innan klockan 20.00 som tidigare var fallet. Biljetten har också en
utökad giltighetstid och gäller även under alla lov som inträffar under
läsåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-08-08.
Medborgarförslag, 2019-02-11.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 408:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Skol- och utbildningsutskott 2019-10-14, § 60: Föreslår kommunstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige 2019-02-25 KF §75: Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet remitteras till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 368

Dnr KS 2019.276

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 369

Dnr KS 2019.836

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på motion från Lars Nyström (SD) om
huvudduksförbud i Skurups kommuns skolor och
förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande:
Att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att
dölja elever och personal inte skall vara tillåtet i Skurups kommuns
förskolor.
Att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att
dölja elever och personal inte skall vara tillåtet i Skurups kommuns
grundskolor.
Ärendet arbetas in i integrationsplanen som är under framtagande.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet, Liberalerna och Kommunens Väl reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om huvudduksförbud i Skurups kommuns
skolor och förskolor.
Lars Nyström (SD) föreslår i sin motion att huvudduk, burka, niqab och
andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte ska
vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor och grundskolor. Bakgrunden till
förslaget som det beskrivs i motionen är att många nyanlända kommer från
länder där synen på kvinnors rättigheter skiljer sig ifrån den svenska synen
på jämlikhet. Risken är, enligt förslagsställaren, att kvinnor hamnar i samma
kvinnoförtryck här som i sitt forna hemland. Att tillåta kvinnor och flickor
att skyla sitt ansikte sänder enligt förslagsställaren helt felaktiga signaler.
Skol- och utbildningsförvaltningens tolkning av gällande lagstiftning är att
ett generellt förbud av huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg i syfte
att dölja elever och personal inte är möjligt att införa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-08-14.
Motion, 2019-05-31.
Tidigare behandling

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 369

Dnr KS 2019.836

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 409:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt följande
Huvudförslag
Motionen anses besvarad med hänvisning till att ärendet ska behandlas i en
övergripande integrationsplan som tas fram av kommunstyrelsen.
Alternativförslag
Motionen bifalles.
Skol- och utbildningsutskott 2019-10-14, § 59: Föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning
till att ärendet ska behandlas i en övergripande integrationsplan som tas fram
av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Loubna Stensåker Göransson (M), Ingvar Wennersten
(SD), Åsa Ekblad (M) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens alternativförslag (motionen bifalles).
Jeanette Bohman (L), Helena Samuelsson (S), Solbritt Lundgren (C), Jörgen
Sjöslätt (C), Sven Åke Strandberg (KV) och Gertrud Ekman (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen anses besvarad).
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Loubna Stensåker Göransson
(M) och Jimmy Nilsson (SD) att följande tillägg görs: Ärendet arbetas in i
integrationsplanen som är under framtagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad) och alternativförslag (motionen bifalles) och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen anses besvarad).
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för bifall till motionen
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
19 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.
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 369

Dnr KS 2019.836

Kommunfullmäktige

__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol-och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
Maria Wihlborg, personalenheten.
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Kommunfullmäktige
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Svar på motion från Gertrud Ekman (S) om införande
av brandvarnare kopplat till trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framgår att ”många äldre och funktionshindrade har svårt att
larma vid bränder i hemmet och är också överrepresenterade gällande
dödlighet i denna typ av bränder allt enligt myndigheten skydd och
beredskap [MSB ], 2017 dog 113 svenskar av ovanstående orsak. Därför är
det viktigt att kommunerna ger ett individanpassat stöd. Endast 87 av
landets 290 kommuner ger just dessa individer ett anpassat stöd fullt ut.
Brandlarm kopplat till trygghetslarm har sedan 2009 använts av Malmö
stad med gott resultat. Trygghetslarmet kan utrustas med rökdetektor som
kontaktar larmcentralen automatiskt när den känner rök. Detta skapar stor
trygghet för den enskilde och dess anhöriga. Tekniken finns och är lätt att
verkställa.
Skurups kommun föreslås införa individanpassat brandlarm för personer
som har trygghetslarm snarast möjligt”.
Trygghetslarmet består av en så kallad insatsenhet (trygghetstelefon) med
tillhörande larmklocka. Genom larmet kan enskild person snabbt få kontakt
med personal vid alla tider på dygnet, larmmottagningen som är bemannad
dygnet runt (extern aktör).
Trygghetslarm beviljas som bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Sedan 2019-06-17 beviljas trygghetslarm i Skurups kommun genom
förenklad biståndshantering, vilket innebär ett mindre utredningsförfarande
där enskild person över 70 år och som önskar insatsen trygghetslarm, blir
beviljad ett rambeslut. Personer under 70 år och personer som har andra
insatser omfattas inte av den förenklade biståndshandläggningen. Den
enskildes upplevelse av trygghet är avgörande för insatsen trygghetslarm.
Skurups kommun har idag ca 400 trygghetslarm beviljade hos
kommuninvånare som ansökt om insatsen.
Kommunstyrelsen konstaterar att individ- och omsorgsberedningens förslag
innebär att beslutet begränsas till ett specifikt märke. I syfte att få ett över
tiden hållbart beslut byter kommunstyrelsen ut ordet ”Smoke” till
”rökdetektor”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-22.
Justerandes signatur
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Motion daterad 2019-04-19.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 413:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att bifalla motionen genom att erbjuda en frivillig anslutning av rökdetektor
till trygghetslarm till en engångskostnad för den enskilde om 950 kronor.
Därtill tillkommer sedan tidigare fastställd avgift för trygghetslarm.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-10-07, § 41: Att bifalla motionen
genom att erbjuda en frivillig anslutning av Smoke till trygghetslarm till en
engångskostnad för den enskilde om 950 kronor. Därtill tillkommer sedan
tidigare fastställd avgift för trygghetslarm.
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 205: Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Gertrud Ekman (S).
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, tf förvaltningschef.
Ola Bentzén, vård och omsorgschef.
Drago Stojkovic-Stenberg, utredningssekreterare.
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Svar på förslag från Slimmingeby skolan och
Mackleanskolan om en skateboardpark/bana
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från skolrådet Mackleanskolan och Slimmingeby skola
om att det byggs en skateboardpark/bana i Skurup.
Förvaltningen är positiv till att anlägga en skateboardpark och
förvaltningens förslag på plats är vid Rutgerskolans utomhusområde.
Fördelar med denna plats är att den ligger centralt i kommunen med närhet
till ett flertal skolor samt att Skurups Sparbank Arena ligger i anslutning.
I nuläget finns det inga beslut på vad som kommer hända med Rutgerskolan
men förvaltningens förslag är att skolan görs om till kulturhus där man även
utvecklar utomhusmiljön där en skateboardpark ingår.
Kommunutvecklingsberedningen konstaterar att eftersom det inte finns
någon förening kopplad till skatboardbanor i kommunen finns inga andra
finansieringsalternativ. Därför lämnas det till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Av tjänsteskrivelsen i ärendet framgår följande gällande ekonomi:
Kostnad för att anlägga en skateboardpark beror på hur stor parken ska vara
samt vilka hinder som ska ingå i parken. Parken i Rydsgård offererades
2013 till en kostnad av 800 tkr. Förvaltningen tänker sig att en skatepark i
Skurup skulle utformas med svårare och mer avancerade hinder, så att vi
inte anlägger en likadan anläggning för samma målgrupp. För att
åstadkomma detta bör man räkna med att investeringskostnaden idag kan
uppgå till ca 5 mkr. Driftkostnaderna för en utomhusskatepark i betong är
låga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-05.
Medborgarförslag daterat 2017-05-10.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 414:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
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motionen och komplettera med alternativ placeringen öster, söder eller norr
om dammen vid Prästajorden.
Finansiering av investeringskostnad på 5 mnkr överlämnas till
budgetgruppen för hantering.
Vidare konstaterar kommunutvecklingsberedningen att alternativ
finansiering försvåras på kort sikt, då det inte finns någon
skateboardförening. Vid ett bifall till motionen ges serviceförvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering via Boverket.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-10-08, § 49:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen och komplettera med alternativ placeringen öster, söder eller norr
om dammen vid Prästajorden.
Finansiering av investeringskostnad på 5 mnkr överlämnas till
budgetgruppen för hantering.
Vidare konstaterar kommunutvecklingsberedningen att alternativ
finansiering försvåras på kort sikt, då det inte finns någon
skateboardförening. Vid ett bifall till motionen ges serviceförvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering via Boverket.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-04-02, § 23:
Kommunutvecklingsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen och komplettera med alternativ placeringen öster, söder eller norr
om dammen vid Prästajorden. Vidare konstaterar
kommunutvecklingsberedningen att alternativ finansiering försvåras på kort
sikt, då det inte finns någon skateboardförening.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 15:
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka alternativ
finansiering.
Kommunstyrelsen 2019-01-28 § 73:
Ärendet återremitteras för fortsatt utredning av alternativa placeringar samt
kostnadsberäkning.
Kommunutvecklingsberedningen 2019-03-12 § 15:
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka alternativ
finansiering.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-12-11, § 85: Bifall med hänvisning
till tjänsteskrivelsen att frågan ska behandlas i förslaget om Rutgerskolans
framtid.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-09-11, § 57: Beredningen ger

Justerandes signatur

52 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 371

Dnr KS 2018.766

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

förvaltningen i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.
Barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-29, § 9: Medborgarförslaget
remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Svar på medborgarförslag om att Östra Vemmenhög
klassas som ett tätbebyggt område
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Östra Vemmenhög klassas som ett
tätbebyggt område.
Ett tättbebyggt område ska minst vara 200 hushåll som max får vara
placerade 200 m ifrån varandra. Remiss ska skickas till Trafikverket och
Länsstyrelsen som sedan yttrar sig angående en sådan reglering. Ställer de
sig negativa går det inte att genomföra. I fallet med Östra Vemmenhög är
det under 30 hushåll vilket gör att det inte går att få igenom en sådan
reglering.
Beslutsunderlag
Förslag.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 415:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot myndighetsnämndens förslag.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad föreslår kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är för få hushåll för att
få det klassat som tätbebyggt område.
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2019-10-17, § 203:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
yttrandet från trafikingenjören.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Förslagsställaren.
Serviceförvaltningen.
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Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
kommunfullmäktige i Skurup behöver en talarstol
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Eva Hallmer Lindahl (L) föreslår i motion att det på nytt införs en talarstol
vid vilken ledamöterna får framföra sina anförande med syftet att man på så
sätt förkortar och effektiviserar sammanträdena i KF.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har behandlat motionen och delar
motionärens åsikter om att effektivisera kommunfullmäktiges
sammanträden. Den nuvarande ordningen och sittningen i
kommunfullmäktige bidrar emellertid till att skapa ett öppnare debattklimat
där fler deltar i debatten. Det finns en risk att talarstolar skulle motverka
detta varför motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.
Motion daterad 2018-01-29.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 416:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15, § 31:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-03-15 § 16:
Motionen bordläggs.
Eva Hallmer Lindahl (L) kallas till nästa möte med presidieberedningen.
Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 100: Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 53: Kommunfullmäktige beslutar att
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anmäla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Kanslienheten.

Justerandes signatur

57 (64)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KF § 374

Dnr KS 2019.669

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Diarienummer

KS 2019.10

Svar på motion från Gertrud Ekman (S) om att
återinföra förtroendenämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Gertrud Ekman (S) föreslår i motion att Skurups kommun utreder
fortsättningarna för att införa en förtroendenämnd i enlighet med
intentionerna i slutrapporten 2002-08-19.
Motionen har behandlats av kommunfullmäktiges presidieberedning som
menar att det inte är aktuellt med en utökning av den politiska
organisationen och att det därför inte heller kan anses motiverat att utreda
frågeställningen i motionen. Skurups kommun arbetar aktivt med
bemötandefrågor på flera områden. Via kommunens hemsida finns
möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter.
Den som lämnar synpunkter eller klagomål kan också ange om svar önskas
från verksamhetsansvarig eller ansvarig politiker. Inom omsorg och stöd
finns också en sida på hemsidan där synpunkter och klagomål kan lämnas i
denna verksamhet. Skol- och utbildningsförvaltningen har väl utvecklade
rutiner för klagomålshantering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.
Motion daterad 2019-04-23.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 417:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-10-15, § 32:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-08-13 § 24:
Gertrud Ekman (S) bjuds åter in till nästa sammanträde med
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kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Gertrud Ekman (S).
Kanslienheten.
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Svar på motion från Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen
Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson (SD) om svenska som
språk i Skurups skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att en policy om att svenska
språket skall användas i både klassrum och på rasterna i förskola,
grundskola och gymnasieskola i Skurup. Detta för att barn och elever med
ett annat modersmål än svenska snabbare ska komma in i det svenska
samhället. Policyn ska inte omfatta de som har ett officiellt minoritetsspråk
som modersmål. Sverigedemokraterna skriver vidare i sin motion att det
idag pratas olika språk i korridorerna på Skurups skolor och att detta kan
öka risken för utanförskap, mobbing och missförstånd på grund av bristande
kommunikation.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser inte att föreslagen policy gynnar barn
och elevers språkutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23.
Motion daterad 2019-06-14.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 418:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Skol- och utbildningsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-10-14, § 28: Föreslår
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 233: Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan bordläggas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslutet skickas till:
Pernilla Lidfeldt (SD).
Jörgen Lidfeldt (SD).
Jimmy Nilsson (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Frågor och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Helena Samuelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande
angående beslutat reformprogram om ekonomiskt bistånd.
__________
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Fyllnadsval - ledamot i individ- och
omsorgsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Anders Turesson (S) utses till ny ledamot i individ- och
omsorgsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval efter Angelo lo Presti (S) som har
beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i individ- och
omsorgsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S) yrkar att Anders Turesson (S) utses till ny ledamot i
individ- och omsorgsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Anders Turesson (S) kan utses till ny
ledamot i individ- och omsorgsberedningen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
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Anmälan - Remittering av motioner och e-förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordföranden har efter samråd med presidiet beslutat
om följande remitteringar:
- Motion från Ingvar Wennersten (SD), Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen
Lidfeldt (SD) och Monica Svensson (SD) om policy gällande religiösa
aktiviteter under betald arbetstid för anställda hos Skurups kommun (KS
2019.1611) - remitteras till kommunstyrelsen.
- Motion från Lars Nyström (SD) om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i
Skurup (KS 2019.1653) - remitteras till kommunstyrelsen.
- E-förslag om resursskola, särskild undervisningsgrupp för elever med
autism, antal underskrifter 95 st (KS 2019.1252) - remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
Vi kommunfullmäktiges behandling föreligger även följande motioner:
- Motion från Kristina Wieslander (V) och Babak Rahimi (V) kring
förändrad förvaltning av kommunens gräsmatteytor (KS 2019.1684, till
KFPB i januari för remittering)
- Motion från Lars Nyström (SD) om att införa migrationsstopp i Skurups
kommun (KS 2019.1725, till KFPB i januari för remittering)
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-12-05 § 47:
Efter samråd med presidiet beslutar ordföranden om följande remitteringar:
- Motion från Ingvar Wennersten (SD), Pernilla Lidfeldt (SD), Jörgen
Lidfeldt (SD) och Monica Svensson (SD) om policy gällande religiösa
aktiviteter under betald arbetstid för anställda hos Skurups kommun (KS
2019.1611) - remitteras till kommunstyrelsen.
- Motion från Lars Nyström (SD) om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i
Skurup (KS 2019.1653) - remitteras till kommunstyrelsen.
- E-förslag om resursskola, särskild undervisningsgrupp för elever med
autism, antal underskrifter 95 st (KS 2019.1252) - remitteras till skol- och
utbildningsberedningen.
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