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Mötets ärendenummer

KS 2020.1736

Kommunfullmäktiges presidieberednings protokoll
Plats och tid

Distans samt sammanträdesrum Gåsen, kommunhuset, 2021-02-09, kl.
13.15–14.50

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M), 1:e vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande, justerare

Närvarande ersättare
Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 1–8

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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KFPB § 1 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
- Interpellation från Magnus Alm (S).
- Uppdrag gällande bostadspolitisk strategi.
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KFPB § 2 Svar på motion från Lars Nyström (SD) och Jörgen
Lidfeldt (SD) om att utreda en minskning av antalet
ledamöter i Skurups kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2019.1554

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 209, att bifalla motion från
Lars Nyström (SD) och Jörgen Lidfeldt (SD) innebärande att
kommunfullmäktiges presidieberedning gavs i uppdrag att utreda en
minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt att avge förslag
senast under april 2021.
I det följande ges en redovisning av lagligheten, fördelning av mandat i
kommunfullmäktige, jämförelse med andra kommuner, kostnadsaspekter
med mera. Den politiska värderingen om en eventuell påverkan av de
demokratiska aspekterna vid en minskning av antalet ledamöter överlåts till
den politiska organisationen.
Laglighet
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.
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Mandatfördelning
Med röstfördelningen vid 2018 års val skulle en minskning av antalet
ledamöter ge följande fördelning:
Antal/parti M

C

L

S

V

MP

SD

KV

SkuP

41

10

3

2

10

2

1

11

1

1

39

9

3

2

10

2

1

10

1

1

37

9

3

2

9

2

1

9

1

1

35

8

3

2

8

2

1

9

1

1

33

8

3

1

8

1

1

9

1

1

31

8

2

1

8

1

1

8

1

1

Antalet ersättare regleras i 5 kap 8 § kommunallagen, vari det anges att
antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som
varje parti får i fullmäktige. Av 14 kap 17 § vallagen framgår att det för ett
parti med en eller två ledamöter alltid kommer att utses två ersättare.
Kostnadsaspekt
Vid ett fyratimmarssammanträde med kommunfullmäktige utges arvode
inklusive po-påslag med 1 187 kr per ledamot och 795 kr per ersättare.
En minskning av antalet ledamöter skulle därmed innebära följande
kostnadsbesparing (beräknat på 10 sammanträden per år):
39 ledamöter – 23 740 kr
37 ledamöter – 47 480 kr
35 ledamöter – 71 220 kr
33 ledamöter – 94 960 kr
31 ledamöter – 118 700 kr
Antalet ersättare skulle vid en minskning endast påverka marginellt liksom
ersättning för förlorad arbetsinkomst som endast tas ut av enstaka
ledamöter. Oförändrat regelverk för partistödet skulle innebära ytterligare
besparing.
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Jämförelse några skånska kommuner
Kommun

Antal
ledam

Invånare

Inv/ledamot

M/K

Skurup

41

15 878

387,3

24/17

Bjuv

31

15 725

507,3

21/10

Höör

41

16 751

408,6

21/20

Simrishamn

49

19 147

390,8

29/20

Sjöbo

49

19 199

391,8

30/19

Svalöv

35

14 257

407,3

18/17

Svedala

45

22 377

497,3

30/15

Tomelilla

41

13 618

332,1

24/17

(20-03-31)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2021-01-04
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-12-14 KF §209:
Motionen bifalles vilket innebär att kommunfullmäktiges presidieberedning
ges i uppdrag att genomföra utredningen samt att avge förslag
senast under april 2021.
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 182:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen (2020-10-06 KS §265):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
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.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

Mötesdatum

2021-02-09

Alternativförslag:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 35:
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.
Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 115: Anmälan läggs till handlingarna.
kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-06-09, § 30:
Motionen remitteras till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KFPB § 3 Uppdrag om översyn av den politiska organisationen
Ärendenummer KS 2020.1442

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen godkänner förslag till upplägg för
organisationsöversynen med tillägget att bolagsstrukturen ska läggas till.
Sammanfattning av ärendet
Kanslichef Christian Björkqvist redovisar förslag till upplägg för
organisationsöversynen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 200:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunfullmäktiges presidieberedning i
uppdrag att i samråd med gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglerna. Förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 samt
arvodesreglemente ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2021-06-21.
Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 313:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunfullmäktiges presidieberedning i
uppdrag att i samråd med gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglerna. Förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 samt
arvodesreglemente ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2021-06-21.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-11-05:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Redovisningarna av ej färdigberedda motioner, medborgarförslag och eförslag läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15, § 58:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunfullmäktiges presidieberedning i
uppdrag att i samråd med gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglerna. Förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 samt
arvodesreglemente ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2021-06-21.
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KFPB § 4 Uppföljning och analys av fullmäktigeberedningarna
2020
Ärendenummer KS 2020.1453

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige lägger analyserna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordningen § 47 6:e stycket står följande
text:
”Fullmäktigeberedningarna skall årligen analysera och utvärdera
verksamheterna ur ett gemensamt perspektiv, med uppföljning av
styrdokument, medborgardialog, kontakt med referensgrupper, internt arbete
i beredningarna, handläggningsrutiner, utveckling av den lokala demokratin
med mera samt avrapportera resultat till kommunfullmäktige.”
Föreligger analys enligt ovan från kommunens beredningar.
Beslutsunderlag
Uppföljning och analys av skol- och utbildningsberedningen
Uppföljning och analys av individ- och omsorgsberedningen 2020
Uppföljning och analys av kommunfullmäktiges presidieberedningen 2020
Uppföljning och analys av samhällsbyggnadsberedningen 2020
Uppföljning och analys kommunutvecklingsberedningen 2020
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KFPB § 5 Interpellation från Lena Axelsson (S) till
kommunstyrelsens ordförande om Brottsförebyggande
rådet
Ärendenummer KS 2020.1695

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger interpellation från Lena Axelsson (S) till kommunstyrelsens
ordförande angående brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag
Interpellation.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige (2020-12-14 KF §228):
Interpellation gällande brottsförebyggande rådet anmäls.
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KFPB § 6 Interpellation från Magnus Alm (S) till
samhällsbyggnadsberedningens ordförande om "Vem
är emot utveckling Niklas ”Niffe” Ohlsson?"
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras vid
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Magnus Alm (S) till samhällsbyggnadsberedningens
ordförande om "Vem är emot utveckling Niklas ”Niffe” Ohlsson?"
Beslutsunderlag
Interpellation
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KFPB § 7 Uppdrag gällande bostadspolitisk strategi
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Ärendet tas upp för ny diskussion vid nästa presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) väcker fråga angående behov av att
arbeta fram en bostadspolitisk strategi för kommunen.
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KFPB § 8 Genomgång av föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari
2021
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Föredragningslistan godkänns med följande förändringar:
- Information från Finsam flyttas på framtiden med anledning av
pandemisituationen.
- Interpellation från Magnus Alm (S) läggs till.
Presidieberedningen föreslår gruppledarna att sammanträdet hålls med
reducerat antal ledamöter.
Sammanträdet startar kl 16.
Sammanfattning av ärendet
Presidieberedningen går igenom föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2021.
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