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2020-12-03

KS 2020.38

Plats och tid
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Beslutande
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Övriga närvarande
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

Beslutande
Sten Hamberg (M)
Arne Nilsson (SD)

Ann-Helen Nilsson (C)

_________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

Godkännande av dagordning...............................................................................................4
Remittering av motioner och e-förslag 2020.......................................................................5
Interpellation från Lena Axelsson (S) till socialnämndsutskottets ordförande Åsa Ekblad
(M) gällande vårdcentralens öppettider...............................................................................6
Motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av förtroendevaldas bisysslor................7
Utbildning/konferens hedersrelaterad problematik.............................................................8
Barn- och ungdomsfullmäktiges trivselpengar....................................................................9
Genomgång av kungörelse och föredragningslistan till kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 december 2020................................................................................10
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 66

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av följande ärenden:
- Utbildning/konferens hedersrelaterad problematik
- BUF:s trivselpengar
- Inkommen interpellation
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 67

Dnr KS 2020.57

Remittering av motioner och e-förslag 2020
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Efter samråd med presidiet beslutar kommunfullmäktiges ordförande om
följande remitteringar:
- E-förslag om att tillgänglighetsanpassa gatumiljön remitteras till
kommunstyrelse.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om en naturbruksutbildning för framtiden remitteras till skol- och
utbildningsberedningen
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om utökad samverkan mellan kommunen och kommunens aktiebolag
remitteras till kommunstyrelsen.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om närproducerad mat i kommunens kök remitteras till
kommunstyrelsen.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om att utöka marknadsföringen av naturbruksprogrammet remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium samråder om remittering av inkomna
motioner och e-förslag.
Beslutsunderlag
KS 2020. E-förslag om att tillgänglighetsanpassa gatumiljön.
KS 2020.1665 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om att utöka marknadsföringen av
naturbruksprogrammet.
KS 2020.1666 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om utökad samverkan mellan kommunen och
kommunens aktiebolag.
KS 2020.1667 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om närproducerad mat i kommunens kök.
KS 2020.1668 Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om en naturbruksutbildning för framtiden.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 68

Interpellation från Lena Axelsson (S) till
socialnämndsutskottets ordförande Åsa Ekblad (M)
gällande vårdcentralens öppettider
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Lena Axelsson (S) till socialnämndsutskottets
ordförande Åsa Ekblad (M) gällande vårdcentralens öppettider.
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
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 69

Dnr KS 2020.1427

Motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av
förtroendevaldas bisysslor
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kanslichef Christian Björkqvist ges i uppdrag att återkomma med
tjänsteskrivelse i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om redovisning av förtroendevaldas
bisysslor har remitterats till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutsunderlag
Motion.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 70

Utbildning/konferens hedersrelaterad problematik
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar att kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samt övriga berörda förtroendevalda ska erbjudas
deltagande i webbutbildningen. Arvode eller annan ersättning utges ej.
Sammanfattning av ärendet
Skurups kommun anordnar webbutbildning om hedersrelaterad problematik.
Även förtroendevalda ska erbjudas att delta utan arvode.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 71

Barn- och ungdomsfullmäktiges trivselpengar
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidium beslutar att bifalla ansökningarna från
Alléskolan, Mariaskolan, Mölleskolan, Prästamosseskolan, Slimmingeby
skola och Östergårdsskolan. Hallenborgsskolan uppmanas att förtydliga sin
ansökan samt klargöra om skolrådet står bakom den.
Härutöver beslutar presidiet att godkänna ansökan gällande trivselpengar
2020 från Alléskolan. Östergårdsskolan meddelas att trivselpengar för 2020
kan användas för inköp av lekredskap, fritidsaktiviteter, böcker och dylikt.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående pandemisituation har barn- och
ungdomsfullmäktige inte kunnat hållas. Kommunfullmäktiges presidium
kommer därför att fatta beslut om trivselpengarna för 2021.
Föreligger ansökningar från Alléskolan, Hallenborgsskolan, Mariaskolan,
Mölleskolan, Prästamosseskolan, Slimmingeby skola och Östergårdsskolan,
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2020-12-03

KS 2020.38

KFPB § 72

Genomgång av kungörelse och föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december
2020
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns med den ändringen att informationen från Finsam
utgår.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning går igenom dagordningen till
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2020.
__________

Justerandes signatur
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