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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-09-13

KS 2018.17

Plats och tid

Politikerrummet, kommunhuset, 2018-09-13, kl. 13.00–14.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 36 - 41

Justeringens plats och tid

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

2018-09-13

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Christian Björkqvist
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Ann-Helen Nilsson (C)
Lena Axelsson (S), ordförande
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Sylve Qvillberg (S)
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Utvärdering av den politiska organisationen, BRÅ och
kultur- och fritidsberedningen
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att följande beslut fattas angående
den politiska organisationen för nästa mandatperiod:
- Kultur- och fritidsberedningen avvecklas och dess ansvarsområden
överförs till kommunutvecklingsberedningen (allmänkultur, bibliotek, fritid,
föreningsstöd) respektive skol- och utbildningsberedningen (kulturskola,
fritidsgårdar).
- I myndighetsnämnderna ska presidierna bestå av ordförande och vice
ordförande.
- I de kommunala bolagen ska styrelserna bestå av 7 ledamöter, varav en ska
utses till ordförande. Inga suppleanter utses.
- Den politiska delen av lokala BRÅ ska utgöras av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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, varefter detta sammanställts i en utvärdering.
Kommunfullmäktiges presidium har haft flera överläggningar gällande
översynen av den politiska organisationen. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde i augusti har en skriftlig information i ärendet presenterats
enligt följande:
1. Grundtanken med nuvarande organisationen är bra(se ”Vita Pärmen”),
men av olika anledningar fungerar den inte fullt ut i praktiken. Bärarna av
organisationen måste fungera bättre.
2. Beredningarna är Kommunfullmäktiges förlängda arm och bryggan
mellan politiken och förvaltningen.
En plats i beredning innebär också att ledamöterna i densamma ”bär ”
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frågan ända fram i Kommunfullmäktige och framställer den där, vilket ger
diskussionerna större kompetens och inriktning inför beslutsfattande.
I Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Skurups kommun, antagen
2010-12-13,§311 gällande beredningar står följande
§ 27 Uppgifts- och ansvarsfördelning m.m.
” 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
m m, samt avrapportera resultat till kommunfullmäktige.”
Strategiska diskussioner inom beredningarnas verksamhetsområden måste
upp på dagordningen för att förstärka ansvarsområdet, med särskilt fokus på
Vision 2030.
Stödet till beredningsordföranden och presidiet kan inte nog poängteras,
beredningssekreterarnas roll i detta är av stor betydelse.
Antalet beredningar bör minskas i avseende att begränsa en annars svällande
kostnad för politikerarvoden, däremot finns inga synpunkter på antalet
ledamöter och ersättare i beredningarna.
Kultur & Fritidsberedningen föreslås tas bort och ansvarsområdena som nu
ligger under denna beredning läggs under Kommunutvecklingsberedningen
( Allmänkultur, bibliotek, fritid och föreningsstöd) och Skol och
utbildningsberedningen(Kulturskola och fritidsgårdar)Kulturskolan får på
detta sätt en större koppling till skolorna i hela kommunen.
Kommunutvecklingsberedningen som arbetar med Visionen får på detta sätt
större möjlighet att fokusera på utvecklingsplanerna långsiktigt för dessa
områden.
3. Nämnder och Utskott
Antalet ledamöter i Myndighetsnämnderna kvarstår.
Däremot endast ordförande och viceordförande. Inte lämpligt att presidiet
har majoritet. Nämnderna arbetar med myndighetsutövning och inte
partipolitiska diskussioner.
4. Budget
En ny reviderad styrmodell är framtagen som gäller fr o m budgetåret 2015.
Vid KF 2010-04-26 ställde KF sig bakom ett förslag till reviderad
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budgetprocess, som dåvarande demokratiberedning lagt fram. Dnr
2010.10226.
I denna förtydligas gränsdragning/ansvarsområden gällande KF, KS och
beredningarna. Ett viktigt dokument gällande budgetarbetet som bör tas
fram och kopplas till den nuvarande budgetprocessen.
5.Kommunstyrelsen
Ansvaret för den interna kontrollen måste förtydligas detta kan inte nog
poängteras.
5. Kommunala bolagen
Måste säkra upp kompetensen hos styrelseledamöterna genom utbildning.
Bolagen föreslås bestå av 7 ledamöter, inget presidium, inga ersättare.
Ett presidium skall inte ha majoritet i en styrelse.
5b. Moderbolagets roll och styrningen av densamma. Här måste
Kommunfullmäktiges roll förtydligas och förstärkas. KF presidium skall
initiera möten för samtal och diskussioner angående ägardirektiven och
uppföljning av dessa. Kommunfullmäktige måste ge tydliga direktiv till
koncernen.
6. Politikerrollen bör renodlas så långt möjligt. Undvik dubbla roller
strategiskt/operativt.
7.Medborgarförslag
En ny mall skall tas fram omgående för beslut, eftersom nuvarande system
möjliggör att enskild kommuninvånares medborgarförslag har samma
dignitet som förtroendevaldas motioner. Aktiva medborgare är mycket
viktigt därför är det viktigt att detta arbete aktualiseras.
8. Interpellationer
Strukturen kring dessa måste säkerställas i arbetsordningen.
9. Mandatskifte
Viktigt att det finns en överlämningsprocess, då det finns många nya
ledamöter, denna bör då inkludera alla de levande styrdokumenten.
Inför en ny mandatperiod kan förslagsvis ”vita pärmen” finnas tillgänglig i
våra läsplattor. Likaledes lättöverskådligt sammanställt de, för
politikerrollen, viktiga styrdokumenten som t ex arbetsordning m m.
Om systemet i våra läsplattor inte kan hantera detta, då ska systemet bytas
ut.
10. Utbildning
Särskild utbildning för organisationens bärare, tidig höst valåret med

Justerandes signatur

Protokoll

7 (12)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-09-13

KS 2018.17

KFPB § 36

Dnr KS 2017.973

uppföljning.
Säkerställa förståelsen för den politiska organisationen på förvaltningsnivå.
Vid presidiets sammanträde den 13 september föreligger även
tjänsteskrivelse angående lokala BRÅ:s politiska organisation med förslag
om att lokala BRÅ:s politiska del ska utgöras av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Utvärdering av den politiska organisationen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-08-16 § 30:
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar att en skriftlig information
i ärendet kommer att presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
augusti.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-15 § 29:
På kommunfullmäktige den 28 maj 2018 lämnas information om
utvärderingen av den politiska organisationen.
Den parlamentariska gruppen kallas till sammanträde den 12 juni 2018, kl
15, för dialog om utvärderingen och förslagen.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2018-03-15 § 17:
Presidiet beslutar att avsätta särskild tid för fortsatt diskussion om den
politiska organisationen.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2018-02-13 § 20:
Presidieberedningen beslutar att bordlägga ärendet.
__________
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Budget 2019 för revisionen
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidium godkänner budgetförslaget från revisionen
och överlämnar det för kännedom till budgetgruppen och för beslut
i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har erhållit budgetförslag från revisionen.
Beslutsunderlag
Revisorernas budgetäskande 2019.
Revisorernas budget 2019, förslag.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens presidieberedning 2018-08-16:
Ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktiges presidium.
__________
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Genomgång av kungörelse och föredragningslistan till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2018
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Föredragningslistan godkänns med vissa ändringar i ordningen.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet går igenom föredragningslistan till kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 september och gör ändringar i ordningen på ärendena.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

10 (12)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

2018-09-13

KS 2018.17

KFPB § 39

Mikrofonerna i kommunfullmäktigesalen
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att hon har fått frågan om
eventuellt byte av mikrofonerna i kommunfullmäktigesalen. Med anledning
av förestående översyn av lokalen och kommande webb-sändningar får ett
byte anstå och i avvaktan på detta ska det undersökas om mikrofonerna kan
servas.
__________
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Utbildning av nya förtroendevalda
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet framför att även Vision 2030 bör ingå i utbildningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att kommundirektören har
informerat om upplägget gällande utbildning av förtroendevalda inför nästa
mandatperiod.
__________
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Ärende gällande förtroendevalds agerande
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Presidiet överlämnar frågan gällande förtroendevalds agerande i samband
med biståndsansökan till revisionen för eventuellt vidare åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om ärende gällande
förtroendevalds agerande i samband med biståndsansökan.
__________

Justerandes signatur

