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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-03-15

KS 2018.12

Plats och tid

Politikerrummet, kommunhuset, 2018-03-15, kl. 13.00-14.45

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 12 - 18

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-03-22

Sekreterare

Christian Björkqvist
Ordförande

Lena Axelsson (S)
Justerare

Ann-Helen Nilsson (C)

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

Kommunfullmäktiges presidieberedning

Sammanträdesdatum

2018-03-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-22

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-03-15

KS 2018.12

Beslutande
Ann-Helen Nilsson (C)
Sylve Qvillberg (S)
__________

Justerandes signatur

Lena Axelsson (S)
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Beslutande organ
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Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-03-15

KS 2018.12
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-03-15

KS 2018.12

KFPB § 12

Genomgång av kungörelse och föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2018
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet beslutar att godkänna upprättat förslag till kungörelse och
föredragningslista med vissa justeringar i ordningen på ärendena.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium går igenom förslag till kungörelse och
föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.
Justeringar görs i ordningen på ärendena.
Beslutsunderlag
Förslag till kungörelse och föredragningslista till kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2018.
__________

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-03-15

KS 2018.12

KFPB § 13

Annons i Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet beslutar att annonseringen ska ske utan beskrivning av vilka
ärenden som ska behandlas. Annonserna ska innehålla att allmänheten
hälsas välkomna till sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet diskuterar utformning av annonsering inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2018.
__________
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Dnr KS 2018.87

Förslag till reglemente för partistöd
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet beslutar att godkänna upprättat till reglemente med den justeringen
att § 2 ändras i förhållande till presidiets förslag till fördelning av
partistödet. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Skurups kommun beslöt 2015-02-23, § 39, att
fastställa följande regler för kommunalt partistöd:
1. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen får beaktas vid fördelning av partistödet.
2. Mottagare av partistöd skall årligen lämna en redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 §, första stycket,
kommunallagen.
3. Redovisningen skall gälla fr o m redovisningsperioden 1 januari 2015 –
31 december 2015.
Reglerna fastställdes utifrån förändringar i kommunallagen som trädde i
kraft under 2014 som bland annat gör det möjligt att
• proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna
en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val
• fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa
att stödet använts för sitt ändamål
• fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet
• fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport
Stödet får inte, enligt kommunallagen ”utformas så att det otillbörligt gynnar
eller missgynnar ett parti”. Rättspraxis från Regeringsrätten visar entydigt
på att ett partistöd som utformas med enbart mandatstöd anses otillbörligt
gynna vissa partier och missgynna andra, när stora skillnader föreligger
mellan partierna i fråga om mandatfördelningen.
Det nu upprättade förslaget till reglemente kompletterar och förtydligar
tidigare antagna regler bland annat vad gäller uppdelning och uträkning av
grundstöd och mandatstöd samt regler för återbetalning.
Vid parlamentariska gruppens behandling av ärendet redovisar kanslichef
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Christian Björkqvist vissa justeringar som behöver göras i förslaget till
reglemente. Paragraf 2 i reglementet behöver också ändras i förhållande till
vilken modell av partistöd som slutligen väljs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Skurups kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till Reglemente för
kommunalt partistöd i Skurups kommun att gälla från och med 2018.
Tidigare behandling
Parlamentariska gruppen 2018-02-23, § 3: Parlamentariska gruppen
överlämnar förslag till Reglemente för partistöd till Kommunfullmäktiges
presidium för vidare behandling. § 2 i reglementet föreslås justeras utifrån
vilken modell av partistöd som föreslås.
Parlamentariska gruppen, 2018-01-25, § 1, förslaget diskuterades.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-01-18, § 11:
Presidieberedningen beslutar att ordföranden kallar till möte med
parlamentariska gruppen för att framlägga förslag till partistöd för 2018 så
att ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige i februari 2018.
__________
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Förslag till partistöd 2018
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet beslutar att av det totala partistödet, 482 650 kr, ska 8 %, 38
612 kr, fördelas som grundstöd och resterande 92 % som mandatstöd.
Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

C

4 826,50 kr

3x10 830=32 490 kr

37 316,50 kr

L

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

S

4 826,50 kr

12x10 830=129 960 kr

V

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

MP

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

SD

4 826,50 kr

9x10 830=97 470 kr

102 296,50 kr

KV

4 826,50 kr

2x10 830=21 660 kr

26 486,50 kr

Totalt

38 612 kr

444 038 kr

482 650 kr

134 786,50 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Enligt reglementet för partistöd i Skurups kommun fördelas partistödet på
ett grundstöd och ett mandatstöd, beräknat utifrån 1,5 procent av
riksdagsledamots årsarvode enligt följande:
Grund- och mandatstödet räknas fram genom att antalet ledamöter i
kommunfullmäktige multipliceras med 1,5 procent av riksdagsledamots
årsarvode dividerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige adderat
med antalet partier som valts in i kommunfullmäktige.
Årsarvodet för riksdagsledamot 2018 är fastställt till 784 800 kronor vilket
med ovan stående formel innebär ett grund- och mandatstöd på 9 850 kronor
(41x11772 (0,015x784 800)/49 (41+8)).
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Fördelningen blir således:
Parti

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

M

9 850 kr

9x9 850=88 650 kr

98 500 kr

C

9 850 kr

3x9 850=29 550 kr

39 400 kr

L

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

S

9 850 kr

12x9 850=118 200 kr

128 050 kr

V

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

MP

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

SD

9 850 kr

9x9 850=88 650 kr

98 500 kr

KV

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

Totalt

78 800 kr

403 850 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
År 2017 uppgick det totala partistödet till 470 884 kr.
Johan Bolinders (M) förslag innebär att av det totala partistödet, 482 650 kr,
ska 5 %, 24 132,50 kr, fördelas som grundstöd och resterande 95 % som
mandatstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.
Förvaltningens förslag till beslut
I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd i Skurups kommun
fastställs partistödet för 2018 till följande:
Parti

Grundstöd

M

9 850 kr

9x9 850=88 650 kr

98 500 kr

C

9 850 kr

3x9 850=29 550 kr

39 400 kr

L

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

S

9 850 kr

12x9 850=118 200 kr

128 050 kr

V

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

MP

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

SD

9 850 kr

9x9 850=88 650 kr

98 500 kr

KV

9 850 kr

2x9 850=19 700 kr

29 550 kr

Justerandes signatur

Mandatstöd

Totalt
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Totalt

78 800 kr

403 850 kr

482 650 kr

Finansiering sker inom ramen för anslaget till politisk verksamhet.
Tidigare behandling
Parlamentariska gruppen 2018-02-13, § 4: Parlamentariska gruppen
beslutar att överlämna förslagen till partistöd, Johan Bolinders (M)
förslag och förslag enligt tjänsteskrivelse, till Kommunfullmäktiges
presidium för vidare hantering.
Parlamentariska gruppen, 2018-01-25, § 2, diskuterade förslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga partier.
Ekonomienheten.
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Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att
kommunfullmäktige i Skurup behöver en talarstol
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Motionen bordläggs.
Eva Hallmer Lindahl (L) kallas till nästa möte med presidieberedningen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Eva Hallmer Lindahl (L) föreslås att det på nytt införs
talarstol vid vilken ledamöterna får framföra sina anförande med syfte att
man på så sätt förkortar och effektiviserar sammanträdena i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2018-01-29.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 53: Kommunfullmäktige beslutar att
anmäla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Kanslienheten.
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Utvärdering av den politiska organisationen
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet beslutar att avsätta särskild tid för fortsatt diskussion om den
politiska organisationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidieberedning har fått i uppdrag att utvärdera den
politiska organisationen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2002.
Utvärderingen syftar till att samla in synpunkter från alla nämnder, styrelser,
beredningar och råd och har utförts genom enkäter och besök på
verksamheterna.
Enkätutvärderingen bestod av en SWOT-analys samt av ett antal frågor som
har besvarats.
Vid presidieberedningens sammanträde 2018-03-15 föreligger
enkätutvärderingen.
Beslutsunderlag
Utvärdering av den politiska organisationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-02-13 § 20:
Presidieberedningen beslutar att bordlägga ärendet.
__________
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Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet uppdrar åt kanslichef Christian Björkqvist att boka tid med arkitekt
för genomgång av kommunfullmäktiges sammanträdeslokal.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunfullmäktiges
presidieberedning att undersöka möjligheterna till annan sammanträdeslokal
än den nuvarande avseende kommunfullmäktiges sammanträden.
Utgångspunkten för uppdraget har varit att hitta en lösning för mer
ändamålsenlig lokalisering eller möblering för kommunfullmäktiges
sammanträden.
Utredningen stipulerar flera olika potentiella sammanträdeslokaler för
ändamålet. Exempelvis Restaurang Rutger, någon av kommunens olika
idrottshallar eller aulor, Folkets park (Rotundan) och i framtiden
sessionssalen på ”nya” Mackleanskolan. Vid utvärdering av olika
lokalalternativ har aspekter såsom följande beaktats; tillgänglighet, tillgång
till teknisk utrustning (projektor, ljudinspelning, ljudanläggning, etc),
möjlighet till förplägnad, geografisk lokalisering och kostnader.
Kommundirektören har efter många överväganden samt efter dialog med
kommunstyrelsens arbetsutskott utmynnat i rekommendationen att fortsätta
använda aulan på NHUC för sammanträden med kommunfullmäktige. Dock
förutsätter detta en ommöblering med befintliga inventarier.
Ommöbleringen innebär att podiet (presidiet) placeras direkt nedanför
scenen. Ledamöterna placeras sittande i riktning mot scenen men med
borden placerade i rader. Åhörare och besökare placeras på stolar bakom
ledamöterna, dvs närmast in-/utgången för enkel in-/utpassering. Befintlig
teknisk utrustning ska användas, inklusive stora projektorduken på scenen
samt båda projektordukarna på sidorna. Talarstolen placeras förslagsvis
snett framför podiet (presidiet).
Kommundirektören deltog i presidieberedningens sammanträde 2017-02-14
och redovisade företagen utredning i ärendet med avseende på vilka lokaler
som undersökts för sammanträdeslokal för kommunfullmäktige.
Han redovisar olika alternativ för förbättring av säkerheten vid Nils
Holgerssongymnasiets aula som bättre belysning vid parkeringen,
borttagande av buskar, laminering av fönster, tillgänglighetsåtgärder vid
trappor mm.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-02-13 § 22:
Ordföranden får i uppdrag att kontakta arkitekt för upprättande av förslag till
möblering av aulan i Nils Holgersson gymnasium för kommunfullmäktiges
sammanträde med utrustning för webb-tv och voteringssystem, och
behandla ärendet igen när skissförslag föreligger från arkitekten.
Arkitekttjänsten är upphandlad i kommunupphandlingen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2017-02-14 § 13:
En provmöblering görs 2017-03-24 i Nils Holgerssonsgymnasiets aula
utifrån vad som anges i kommundirektörens skrivelse. Vid provmöbleringen
medverkar kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2016-11-15, § 55, att
ärendet behandlas på presidieberedningens sammanträde i december 2016.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2015-10-13, 34, att
provmöblering av fullmäktigesalen kommer att ske till mötet i december
2015.
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade 2015-03-10 § 17, att
uppdra till kommundirektören att undersöka möjligheterna till annan
sammanträdeslokal än den nuvarande.
__________
Beslutet skickas till:
Christian Björkqvist, kanslichef.

Justerandes signatur

