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Kommunfullmäktiges
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Sammanträdesdatum

2020-08-19
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KS 2020.35

Plats och tid

Gåsen, kommunhuset, 2020-08-19, kl. 13.00–16.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Annika Jansson, kommunsekreterare

Justerade paragrafer

§ 33–44

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup 2020-08-19, kl. 16.30

Sekreterare

Annika Jansson

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Arne Nilsson (SD)

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

Kommunfullmäktiges presidieberedning

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-19

Datum då anslaget tas ned

2020-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson
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Beslutande organ

Kommunfullmäktiges
presidieberedning
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Sten Hamberg (M)
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KFPB § 33

Mat vid kommunfullmäktiges sammanträden under
corona-pandemin
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen beslutar att under pågående Corona-pandemi bjuda
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare på baguett och flaska vatten på
bordet i pausen.
Sammanfattning av ärendet
Presidieberedningen har tidigare i år beslutat att mat erbjuds till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare mot självkostnadspris. Men
med hänvisning till Corona-pandemin vill presidieberedningen förtydliga
vad som gäller framöver.
__________

Justerandes signatur
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Dnr KS 2020.197

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-08-19
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KS 2020.35

Svar på motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och
Kerstin Petersson Brodda (L) om kommunalt arvode
för vigselförrättare
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) föreslår i motion
att Skurups kommun inför ett arvode till vigselförrättare på 300 kronor per
vigsel.
Borgerliga vigselförrättare är ett statligt uppdrag som utses av länsstyrelsen
på förslag av kommunen. Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig
vigselförrättare. Vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en avgift från
brudparet, däremot kan vigselförrättare begära reseersättning av brudparet
om vigseln ska ske på annan plats än den som anvisas av kommunen.
Vigselförrättare ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och
sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.
En del kommuner har infört kommunala ersättningar till vigselförrättare,
medan andra ser uppdraget som ett hedersuppdrag och ingen ersättning
utöver länsstyrelsens arvode betalas ut. Eftersom vigselförrättare är ett
statligt uppdrag kan det ifrågasättas om kommunen ska eller överhuvudtaget
kan betala ut ett arvode. Ur likställighetsaspekt kan det också ifrågasättas
om ska betala arvode för vissa statliga uppdrag, men inte för andra så som
till exempel nämndemän.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Motion, 2020-01-26.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 23:
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) och Kerstin Peterson Brodda (L) om
kommunalt arvode för vigselförrättare anmäls och överlämnas till
kommunfullmäktiges presidieberedning.

Justerandes signatur
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Beslutet skickas till:
Kerstin Petersson-Brodda (L).
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen
Lidfeldt (SD) om att utreda en minskning av antalet
ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag:
Motionen bifalles vilket innebär att kommunfullmäktiges presidieberedning
ges i uppdrag att genomföra utredningen samt att avge förslag under februari
2021.
Alternativförslag:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) föreslår i en motion att det ska
utredas vad det skulle innebära att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till 39, 37, 35, 33 respektive 31.
Enligt kommunallagen 5 kap 5 § ska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige bestämmas till ett udda antal och minst
1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i regioner med högst
140 000 röstberättigade,
3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i regioner med över
140 000 röstberättigade,
5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i regioner med
över 300 000 röstberättigade.
Skurups kommun har för närvarande cirka 11 700 röstberättigade, vilket
innebär att minsta antalet får vara 31 stycken.
Om antalet ledamöter ska ändras så ska beslutet tillämpas först när val av
fullmäktige hålls nästa gång. Beslutet ska fattas före utgången av februari
månad valåret (KL 5 kap 7 §), det vill säga senast i februari 2022.
Kommunfullmäktiges presidieberedning har inför tidigare mandatperioder

Justerandes signatur
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avlämnat förslag på antalet ledamöter i fullmäktige och har för avsikt att så
göra även inför kommande mandatperiod. Förutom de ekonomiska
aspekterna som omnämns i motionen bör även de demokratiska aspekterna
med en god medborgerlig förankring samt hur mandatfördelningen skulle
kunna se ut vid ett mindre antal ledamöter ingå i utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22.
Motion, 2019-11-03.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 115: Anmälan läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ann-Helen Nilsson (C): Motionen avslås.
Sten Hamberg (M):Motionen bifalles.
Arne Nilsson (SD): Motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
presidieberedningen beslutar att bifall ska utgöra huvudförslag och avslag
ska utgöra alternativförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Jörgen Lidfeldt (SD).
Kommunfullmäktiges presidieberedning.
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Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen 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.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då medborgarförslaget inkommit till
kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet har registerat men inte är remitterat.
Till möte – XX – anger att ärendet är anmält till dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Återremitterat – XX – anger att och till vem ärendet återremitterats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07.
Förteckning per 2020-08-05.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
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__________
Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare.
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Redovisning av ej färdigberedda motioner
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Presidieberedningen påminner respektive berednings/utskottsordförande att
hålla handläggningstiden för motioner inom ett år.
Presidieberedningen begär svar på varför ärendeberedningen dröjt för
ärende KS 2017.1189, KS 2018.389 och KS 2018.716.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 18 överlämnas
redovisning över motioner vars beredning ännu ej är färdig.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Registeringsdatum – datum då motionen inkommit till kommunen.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Nästa steg i ärendeprocessen – anger var ärendet befinner sig just nu.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet registerat och ska överlämnas till
kommunfullmäktige för remittering.
Till möte – XX anger att ärendet är anmält på dagordningen till det
beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07.
Förteckning per 2020-08-05.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
__________
Beslutet skickas till: Annika Jansson, kommunsekreterare.

Justerandes signatur
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Redovisning av e-förslag
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 framgår följande:
”Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lägga ett så kallat eförslag.
E-förslagen publiceras på kommunens hemsida där kommunmedborgare kan
rösta för förslaget. Förslag med 50 eller fler positiva röster ska behandlas av
den nämnd eller beredning som frågan berör. Ett inlämnat
förslag ska ligga öppet i 90 dagar, oavsett om det når röstgränsen tidigare.
Om förslaget får färre än 50 positiva röster sker ingen politisk behandling.”
Rösta på ett e-förslag görs genom att underteckna förslaget som publicerats
på kommunens hemsida.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 överlämnas
redovisning av inkomna e-förslag till kommunfullmäktige två gånger per år.
Av redovisningen framgår bl a följande:
Aktuell status - anger var ärendet befinner sig just nu i ärendeprocessen.
Registeringsdatum – datum då e-förslaget inkommit till kommunen.
Slutdatum för underskrifter – datum då e-förslaget legat ute i 90 dagar.
Antal underskrifter – anger hur många underskrifter ett e-förslag fått när
slutdatum för underskrifter passerats.
Ansvarig beredande instans – vilken beredning/nämnd bereder ärendet
Anmärkning – Ev förklarande text för förståelsen av ärendets gång.
Beslutsdatum – datum för det senast fattade beslutet i ärendet.
Beslutande instans – den instans som senast behandlat ärendet.
Beslut – det beslut den senaste instansen fattat.
Svar till kommunfullmäktige beräknas – datum då ärendet beräknas
behandlas av kommunfullmäktige.
Olika typer av ärendestatus:
Öppet – anger att ärendet har registerat men inte är remitterat.
Till möte – XX – anger att ärendet är anmält till dagordningen till det
Justerandes signatur
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beslutande organet.
För yttrande – anger att ärendet är lämnat till en tjänsteperson för
framtagande av ett tjänsteyttrande.
Återremitterat – XX – anger att och till vem ärendet återremitterats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07.
Förteckning per 2020-08-05.
Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
__________
Beslutet skickas till:
Annika Jansson, kommunsekreterare
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Arvodesbestämmelser, revidering
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedning beslutar kalla gruppledarna till möte om revideringarna i
arvodesbestämmelserna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2020-02-24, § 32, återremitterat ärendet till
kommunfullmäktiges presidieberedning med uppmaning om att kalla
gruppledarna för avstämning.
Till dagens sammanträde föreligger förslag till reviderade
arvodesbestämmelser, daterat 2019-11-26.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser, daterat 2019-11-26.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 32:
Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning med
uppmaning att kalla gruppledarna för avstämning.
Kommunstyrelsen 2020-01-13, § 22:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår att kommunfullmäktige
antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Skurups kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att redaktionella ändringar ska göras
innan behandling i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-12-05, § 45:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag: Kommunfullmäktige
antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Skurups kommun.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, § 38: Kanslichefen
ges i uppdrag att till nästa sammanträde revidera arvodesreglementet utifrån
fattat beslut gällande kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-08-13, § 22: Presidiet
avvaktar med att föra ärendet vidare tills dess att eventuellt beslut fattats
angående avskaffande av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-05-14, § 17: Presidiet
beslutar att det i förslaget görs justering så att det ej utgår
sammanträdesersättning vid kommunfullmäktiges presidiums
beredningssammanträden. I övrigt avvaktas med att föra förslaget vidare för
beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidieberedning

Justerandes signatur
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Budget för revisorerna år 2021
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen beslutar att kalla revisionen till nästa presidiemöte.
Inför presidieberedningens möte begärs ett förtydligande av revisionens
budgetäskande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har erhållit budgetförslag för år 2021 från
revisionen. I förslaget framgår att bolagen ska betala 10 % av kostnaderna
för revisorerna d v s 60 500 kr istället för som tidigare 50 000 kr. Till detta
ska bolagen betala för granskningar vilket gör att de kommer att betala 356
513 kr fördelat på 7 bolag (inkl VA-bolag).
Jämfört med tidigare budgetförslag innebär det en ökning med 287 617
kr eller 394 130 kr till totalt 1 394 130 kr beroende på om förslaget om
bolagen antas eller ej.
Beslutsunderlag
Förslag till budget för revisionen 2021, daterat 2020-06-11.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten.
Revisionen.
Berörda kommunala helägda bolag.
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Redovisning partistöd 2019
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet beslutar att godkänna redovisningarna av partistöd från
Vänsterpartiet.
Presidiet begär förtydligande av Miljöpartiet avseende de 12 198 kronor
som ej redovisats.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger redovisning av partistöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Beslutsunderlag
Redovisning av partistöd 2019 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten.
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Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen beslutar remittera enligt följande:
Motion om kiosken i Mossby, KS 2020.1128, remitteras till kommunstyrelsen.
E-förslag om utomhus-friidrottsanläggning och fotbollsplan KS 2020.717 remitteras till kommunutvecklingsberedningen.
E-förslag om att låta Lilla kuben stanna i sina lokaler på gummifabriken KS
2020.595 - remitteras till kommunstyrelsen.
__________

Justerandes signatur
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KFPB § 43

Genomgång av kungörelse och föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2020
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet går igenom dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträde
den 31 augusti.
__________

Justerandes signatur
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen informerar kommunfullmäktige om inkommen
namninsamling gällande hantering av uppsägning avtal Mossbystrands
kiosk.
__________

Justerandes signatur

