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Arne Nilsson (SD)
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Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av fråga gällande budget 2020 för
revisionen.
__________
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Partistöd 2020
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att av det totala partistödet, 504 563 kr, ska 8
%, 40 365 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 485

10x11322=113 220

117 705

C

4 485

3x11322=33 966

38 451

L

4 485

2x11322=22 644

27 129

S

4 485

10x11322=113 220

117 705

V

4 485

2x11322=22 644

27 129

MP

4 485

1x11322=11 322

15 807

KV

4 485

1x11322=11 322

15 807

SD

4 485

11x11322=124 542

129 027

SkuP

4 485

1x11322=11 322

15 807

Finansiering sker ur anslaget för politisk verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade under 2018 om nytt reglemente för partistöd
och även om fördelning av det totala partistödet på grundstöd respektive
mandatstöd. Enligt det fattade beslutet fördelas det totala partistödet (493
702 kr för 2019) på 8 % som grundstöd och resterande 92 % som
mandatstöd. Årlig procentuell uppräkning sker motsvarande höjningen av
arvodet för riksdagsledamot.
Arvodet för riksdagsledamot har inför 2020 höjts med 2,2 %, vilket för det
totala partistödet innebär en uppräkning med 10 861 kr till totalt 504 563 kr.
8 % i grundstöd av detta innebär 40 365 kr att fördela på partierna i
kommunfullmäktige och resterande 92 %, 464 198 kr, att fördelas på antalet
mandat i kommunfullmäktige.
Finansiering sker ur anslaget till politisk verksamhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-02-06.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på upprätta förslag till partistöd för 2020
och finner att presidiet bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Svar på motion från Sven-Åke Strandberg (KV) om
arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid
kommunfullmäktiges sammanträde
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Sven Åke Strandberg (KV) föreslår i motion följande:
”Med anledning av det kärva ekonomiska läget i Skurups kommun och att
det politiska etablicemanget kraftigt övertrasserar de budgeterade
kostnaderna, yrkar jag att timarvodet för kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare inte betalas ut så länge Skurups kommun dras med ekonomiska
problem. Att bli invald i kommunens högsta beslutande församling som
kommunfullmäktiga är, är för mig ett hedersuppdrag. Det känns inte heller
rätt att viktiga kommunala funktioner dras ner och att fritidspolitiker får
betalt för att utföra uppdrag på sin fritid, däremot yrkar jag att förlorad
arbetsförtjänst fortfarande skall betalas ut till de som tar fritt från jobbet för
att utföra uppdraget i kommunfullmäktige.”
Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst regleras i kommunallagen 4
kap 12 §. Av denna paragraf framgår att förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar
när de fullgör sina uppdrag. Motionären föreslår ingen förändring gällande
ersättning för förlorad arbetsinkomst vid kommunfullmäktiges
sammanträden.
Av kommunallagen 4 kap 16 § framgår att fullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska arvode för bland annat det arbete
som är förenat med uppdraget, det vill säga bland annat
sammanträdesarvode. Lydelsen innebär att fullmäktige har rätt men inte
skyldighet att besluta om sammanträdesarvode. Arvodet ska bestämmas till
lika belopp för lika uppdrag. Vad gäller sammanträdesarvoden är det således
möjligt att avskaffa dessa.
Kommunfullmäktiges presidium har nyligen genomfört en genomgång av
kommunens arvodesreglemente och föreslagit vissa förändringar. Ett
borttagande av sammanträdesarvoden i kommunfullmäktige har inte
befunnits lämpligt, varför motionen bör avslås.

Justerandes signatur

Protokoll

8 (14)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-02-13

KS 2020.31

KFPB § 8

Dnr KS 2019.1455

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-02-06
Motion, 2019-10-10
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, §41
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås och finner att
presidiet bifaller detsamma.
__________
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Svar på motion från Sven Åke Strandberg (KV) om att
arvode bara ska utgå om sammanträde hålls
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Sven Åke Strandberg (KV) föreslår i motion följande:
”På grund av den ansträngda ekonomiska situationen i Skurups kommun,
yrkar jag att inga arvoden betalas ut till ordförande, första och andra vice
ordförande, i de beredningar där möten ställs in vilket blivet allt vanligare i
Skurup denna mandatperiod, arvoden skall endast utgå de månader möten
hålls.”
För ordföranden och vice ordförandena i beredningarna utgår ett så kallat
begränsat årsarvode. Ar arvodesreglementet framgår vidare att de som
erhåller begränsat årsarvode inte har rätt till ytterligare ersättning för:
- Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete.
- Överläggningar med tjänsteman eller annan anställd inom område man
själv tillhör.
- Genomgång och beredning av ärenden (presidiemöte) med sekreterare,
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning,
förrättning och dylikt.
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift
avhandling.
- Mottagning av allmänheten, telefonsamtal och dylikt.
- Uppvaktningar (födelsedag, i samband med dödsfall, bemärkelsedag)
- Tid för protokolljustering av ordföranden för sammanträdet.
- Genomläsning av handlingar.
- Förberedelse av sammanträde.
- Restid i anledning av ovanstående uppräknade åtgärder.
- Körersättning i anledning av ovanstående uppräknade åtgärder.
I dessa åtgärder finns förvisso en del som hör samman med sammanträden
men det finns ingen direkt koppling mellan antalet sammanträden och
årsarvodet. Ett mindre antal sammanträden kan också innebära att mer tid
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behöver läggas på andra åtgärder.
Vid den revidering av arvodesreglementet som nyligen har genomförts av
kommunfullmäktiges presidium har det inte befunnits lämpligt att under
pågående mandatperiod ändra nivåerna på årsarvoden. Motionen bör därför
avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2020-02-06
Motion, 2019-09-30
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, § 40
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås och finner att
presidiet bifaller detsamma.
__________
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Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om utökad information om
bostadstillägg, KS 2020.195 - remitteras till kommunstyrelsen.
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Petersson Brodda (L) om
kommunalt arvode för vigselförrättare, KS 2020.197 - remitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning
E-förslag om att behålla fältgruppen som den är, KS 2019.1510 - remitteras
till kommunstyrelsen
E-förslag om att värna om Fixar-Hanna, KS 2019.1538 - remitteras till
kommunstyrelsen
E-förslag om naturstig i Skivarp, KS 2019.1584 - remitteras till
kommunutvecklingsberedningen
Sammanfattning av ärendet
Föreligger följande motioner och e-förslag för remittering:
Motion från Ingvar Wennersten (SD) om utökad information om
bostadstillägg, KS 2020.195
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Petersson Brodda (L) om
kommunalt arvode för vigselförrättare, KS 2020.197
E-förslag om att behålla fältgruppen som den är, KS 2019.1510
E-förslag om att värna om Fixar-Hanna, KS 2019.1538
E-förslag om naturstig i Skivarp, KS 2019.1584
__________
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Interpellation till skol- och utbildningsutskottets
ordförande om påverkan och manifestationer i
skolorna
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Ingvar Wennersten (SD) till skol- och
utbildningsutskottets ordförande om påverkan och manifestationer i
skolorna.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om interpellationen ska få ställas och
besvaras vid nästa sammanträde och finner att presidiet bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

13 (14)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-02-13

KS 2020.31

KFPB § 12

Fråga gällande budget 2020 för revisionen
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande redovisar fråga från revisionens
ordförande Karl Kårebrant gällande budet 2020 för revisionen. Ordföranden
meddelar att hon kommer att avge svar.
__________
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Genomgång av kungörelse och föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari
2019
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kungörelsen och föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
- Ändringar görs i ordningen på ärendena så att valärendena behandlas
tidigare.
- Ärende gällande förebyggande arbete för att minska droganvändandet
läggs in under ärendeinformation, punkt 4.
- Komplettering sker med kommunstyrelsens beslut i en del ärenden där
detta saknas.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet går igenom kungörelse och föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari.
__________

Justerandes signatur

