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Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2021-11-30

KS 2021.39

Kommunfullmäktiges presidieberednings protokoll
Plats och tid

Sammanträdesrum Gåsen, kommunhuset, 2021-11-30, kl. 12.30–14.00

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

Matilda Ramsten, nämndsekreterare, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef

Justerade paragrafer

§ 63–69

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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december 2021
11

10

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2021-11-30

KFPB § 63 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns.
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KFPB § 64 Revidering av reglemente för representation och
uppvaktning avseende förtroendevalda och anställda i
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2021.1209
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningen föreslår följande förändringar i reglementet:
- Minnesgåva för förtroendevalda tas bort.
- Vid uppvakning av förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige,
permanent presidieberedning, kommunstyrelse eller nämnd ska endast
blommor ges.
- Uppvakningen ska ske det år som den förtroendevalda fyller 30, 40, 50, 60
och så vidare
- Vid dödsfall gäller samma bestämmelser som för anställda.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2021-11-01 §178 att återremittera reglemente
för representation och uppvaktning vad gällde förtroendevalda till
kommunfullmäktiges presidieberedning. Under presidieberedningens
behandling av ärendet görs följande ändringar:
- Minnesgåva för förtroendevalda tas bort.
- Vid uppvakning av förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige,
permanent presidieberedning, kommunstyrelse eller nämnd ska endast
blommor ges.
- Uppvakningen ska ske det år som den förtroendevalda fyller 30, 40, 50, 60
och så vidare
- Vid dödsfall gäller samma bestämmelser som för anställda.
Beslutsunderlag
Reglemente för representation och uppvaktning avseende förtroendevalda
och anställda i Skurups kommun, daterad 2021-09-29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-11-01 §178:
Reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende anställda
i Skurups kommun antas och en vidare belysning av reglementet kommer att
ske under 2022. Reglementet ska i tillämpliga delar även gälla för anställda i
Skurup kommuns bolagskoncern. Det reviderade reglementet gäller fr o m
2022-01-01.
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Förslaget i de delar som berör förtroendevalda återremitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning för framtagande av förslag. I
avvaktan på detta gäller tidigare reglemente för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen 2021-10-04 §235:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för representation och uppvaktning avseende
förtroendevalda och anställda i Skurups kommun antas och en vidare
belysning av reglementet kommer att ske under 2022.
Personalutskottet 2021-09-30, §60:
Föreslår kommunfullmäktige att bifalla reviderat reglemente för
representation och uppvaktning avseende förtroendevalda och anställda i
Skurups kommun och en vidare belysning av reglementet kommer att ske
under 2022.
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KFPB § 65 Motion från Ingvar Wennersten (SD), utredning om
uppdragsersättningar
Ärendenummer KS 2021.1413
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidieberedningens förslag:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Wennersten (SD) föreslår i motion följande:
”att det utreds vilken besparing Skurups kommun i nuläget skulle göra om
uppdragsersättningarna till sk vildar begränsas till 0 kronor. Ersättningarna
bör beräknas på kommunens utgifter för kommunala uppdrag inkluderande
bolag och stiftelser.
att det utreds om ersättningen till så kallade vildar kan jämkas.”
Ekonomiska förmåner för förtroendevalda behandlas i kommunallagen 4
kap §§ 12-18. Av § 12 framgår att förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar
när de fullgör sina uppdrag. Någon möjlighet att begränsa denna rätt för så
kallade vildar finns inte.
Av § 16 framgår bland annat att fullmäktige kan besluta att förtroendevalda
även ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, vilket
fullmäktige i Skurups kommun gjort bland annat beträffande
sammanträdesarvode och förrättningsarvode. Av § 16 sista stycket framgår
slutligen att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Att
differentiera arvodet utifrån att någon är så kallad vilde eller inte bedöms
därför inte möjligt.
Eftersom det inte bedöms möjligt att införa differentierade ersättningar på
de grunder som anförs i motionen, bedömer förvaltningen att det heller inte
är relevant att genomföra utredningsförslaget gällande besparingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2021-11-25
Motion från Ingvar Wennersten (SD)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att presidiet beslutar
att bifalla detsamma.
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Beslutet skickas till
Kanslienheten
Ingvar Wennersten, motionär (SD)
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KFPB § 66 Budgetuppföljning - Anslaget för politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2021.1488
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Presidiebredningen går igenom budgetuppföljningen för 2021 till och med
oktober.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning BUF (barn- och ungdomsfullmäktige) oktober 2021
Budgetuppföljning förtroendevalda oktober 2021
Förtroendevalda okt konto 5012-5013
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KFPB § 67 Remittering av motioner och e-förslag 2021
Ärendenummer KS 2021.143
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Ordförande beslutar efter samråd med presidiet att göra följande
remitteringar:
KS 2021.1493 Motion från Lars Nyström (SD), Folkomröstning om
invandring i samband med valet 2022 remitteras till kommunstyrelsen.
KS 2021.1501 Motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C) Ta fram en strategi för en god biologisk mångfald!
remitteras till samhällsbyggnadsberedningen.
KS 2021.1502 Motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C) FN:s globala mål och Agenda 2030 remitteras till
samhällsbyggnadsberedningen.
KS 2021.1503 Motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C) Instifta ett miljöpris för Skurups kommun remitteras
till samhällsbyggnadsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Presidieberedningen går igenom motioner och e-förslag för remittering.
Beslutsunderlag
KS 2021.1493 Motion från Lars Nyström (SD), Folkomröstning om
invandring i samband med valet 2022
KS 2021.1501 Motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C) Ta fram en strategi för en god biologisk mångfald!
KS 2021.1502 Motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C) FN:s globala mål och Agenda 2030
KS 2021.1503 Motion från Jörgen Sjöslätt (C) Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C) Instifta ett miljöpris för Skurups kommun
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KFPB § 68 Organisationsöversynen
Ärendenummer KS 2020.1442
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet diskuterar hur diskussionerna för organisationsöversynen ska
styras.
Vid nästa möte planeras följande frågor att behandlas:
- Bolagsstruktur
- Kommunala råd
- Arvoden
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-09-14 (2021-09-14 KFPB
§42)
Presidieberedningen fortsätter planeringen vid nytt möte den 22 september
kl 13. Kanslichef Christian Björkqvist ges i uppdrag att vid mötet presentera
förslag till material som kan utsändas till gruppledarna.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-08-17 (2021-08-17 KFPB
§38);
Presidiet noterar det av kommunfullmäktige beviljade anståndet till 202110-25
Presidiet bordlägger fortsatt behandling av organisationsöversynen till mötet
den 2021-09-14
Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 70:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja anstånd med att avge förslag
gällande organisationsöversyn till 2021-10-25.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-05-18, § 30:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja anstånd med att avge förslag
gällande organisationsöversyn till 2021-10-25.
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KFPB § 69 Genomgång av föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december
2021
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns.
Ordförande beslutar i samråd med presidiet att hålla ett extra
kommunfullmäktige 2021-12-20 kl 17, för behandling av de ärenden som
kommunstyrelsen har behandlat den 2021-11-30.
Sammanfattning av ärendet
Presidieberedningen går igenom dagordningen för kommunfullmäktiges
sammanträde den 2021-12-13.
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