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Sammanträdesdatum

2018-02-12

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 19.00

Beslutande

Anette Hallberg (S)
Teddy Nilsson (SD)
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M)
Ann Böndergaard (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)
Joakim Lundahl (SD)
Lennart Pettersson (C)
Anneli Persson (S)
Christer Jacobsson (SD)
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande
Claes Hallberg (S), ordförande
Vakans (L)
Eva Olofsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Bedrija Halilovic (S)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Claes-Olof Malmberg (M)
Kim Hellström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
Alexandra Borg (SD)
Ida Andersson (C)
Kerstin Nordstedt (S), tjg ers för Ulla Wallin (S)
Vakans (M)
Agneta Lenander (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Vakans (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Martin Cervin (SD)
Linn Alenius Wallin (FI)
Angelie Fröjdh (M)
Håkan Andersson (C)
Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Stig Lampa (S)
Marika Jardert (V)

Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson
Kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski (S)
Revisionens ordförande Arne Nordqvist (C)
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Utses att justera

Krister Olsson (S) och Ingrid Ekström (SD)

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

2018-02-15, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 10 - 12

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Claes Hallberg (S)

Justerare
Krister Olsson (S)

Ingrid Ekström (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-12

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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§ 10 Beslutad ärendelista
§ 11

§ 12

Justerare

Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet - Återkallande av
uppdrag för ledamöter och ersättare samt presidier i vissa nämnder m
m ................................................................................................................ 4
Avsägelser och val .................................................................................... 7
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Dnr 27-2018

§ 11 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet - Återkallande av uppdrag för ledamöter och
ersättare samt presidier i vissa nämnder m m
Kommunfullmäktiges beslut


Det noteras att majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige har
förändrats på så sätt att en valteknisk samverkan ingåtts mellan
Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Vänstern och Feministiskt
initiativ.



Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 10 §, återkallas
samtliga uppdrag som ledamot och ersättare i valnämnden och
krisledningsnämnden.



Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21 §, återkallas
uppdragen för presidierna (ordföranden och vice ordföranden) i
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
räddningsnämnden.



Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4
kap 2 § första stycket, återkallas.



Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande samt andra vice
ordförande ska därefter i enlighet med kommunstyrelsens reglemente
vara kommunalråd (de båda förstnämnda) resp oppositionsråd (den
sistnämnda).



Kommunförvaltningen uppdras skyndsamt se över skrivningarna i
kommunstyrelsens reglemente vad gäller utseende av kommunalråd.



Kommunförvaltningen uppdras att inför ett extra
kommunstyrelsesammanträde och fullmäktigesammanträde den 26
februari 2018 ta fram ett förslag till inrättande av personalutskott under
kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2018, vad gäller reviderat förslag
till reglemente och ersättningsbestämmelser.



Årsarvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande förändras
under perioden 1 mars till 31 december 2018 från 25 % till 4 % av
inkomstbasbeloppet per månad.

Reservationer
Olof Röstin (M), Anna Berg von Linde (M) och Angelie Fröjdh (M) reserverar sig
mot beslutet, punkterna 7) och 8), till förmån för Olof Röstins m fl resp Angelie
Fröjdhs yrkanden.
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Sammanfattning av ärendet
Fem av de i kommunfullmäktige representerade partierna har träffat en
överenskommelse (bilaga) vilken innebär en valteknisk samverkan fram tills det
att nya nämnder och styrelser tillträder efter valet. De fem partierna
socialdemokraterna (10 mandat), centern (7), miljöpartiet (1), vänstern (1) och
feministiskt initiativ (1) har sammanlagt 20 mandat, av 35, vilket innebär, att
majoritetsförhållandena i fullmäktige förändras. Konsekvenserna av detta har
närmre utretts i PM daterat 2018-02-01, vilket delvis ligger till grund för
förslagen.
Nyval avses hållas i kommunfullmäktige den 26 februari 2018. Till dess, eller
när nyval annars genomförs, behåller de valda formellt de återkallade
uppdragen.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-12, § 24, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Det noteras att majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige har
förändrats på så sätt att en valteknisk samverkan ingåtts mellan
Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Vänstern och Feministiskt initiativ. 2)
Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 10 §, återkallas samtliga
uppdrag som ledamot och ersättare i valnämnden och krisledningsnämnden. 3)
Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21 §, återkallas
uppdragen för presidierna (ordföranden och vice ordföranden) i
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
räddningsnämnden. 4) Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med
Kommunallagen 4 kap 2 § första stycket, återkallas. 5) Kommunstyrelsens
ordförande, förste vice ordförande samt andra vice ordförande ska därefter i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente vara kommunalråd (de båda båda
förstnämnda) resp oppositionsråd (den sistnämnda). 6) Kommunförvaltningen
uppdras skyndsamt se över skrivningarna i kommunstyrelsens reglemente vad
gäller utseende av kommunalråd. 7) Kommunförvaltningen uppdras att inför ett
extra kommunstyrelsesammanträde och fullmäktigesammanträde den 26
februari 2018 ta fram ett förslag till inrättande av personalutskott under
kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2018, vad gäller reviderat förslag till
reglemente och ersättningsbestämmelser. 8) Årsarvodet för kommunstyrelsens
förste vice ordförande förändras under perioden 1 mars till 31 december 2018
från 25 % till 4 % av inkomstbasbeloppet per månad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-18, § 24
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Gunnar Bengtsson (S), Agneta Lenander (V), Charlotta Eldh
(MP), Fredrik Jönsson (C), Linn Alenius Wallin (FI) och Lennart Pettersson (C):
1) Det noteras att majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige har förändrats
på så sätt att en valteknisk samverkan ingåtts mellan Socialdemokraterna,
Centern, Miljöpartiet, Vänstern och Feministiskt initiativ. 2) Med hänvisning till
Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 10 §, återkallas samtliga uppdrag som
ledamot och ersättare i valnämnden och krisledningsnämnden. 3) Med
hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21 §, återkallas uppdragen för
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presidierna (ordföranden och vice ordföranden) i bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och räddningsnämnden. 4) Samtliga
uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 kap 2 § första
stycket, återkallas. 5) Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande
samt andra vice ordförande ska därefter i enlighet med kommunstyrelsens
reglemente vara kommunalråd (de båda förstnämnda) resp oppositionsråd (den
sistnämnda). 6) Kommunförvaltningen uppdras skyndsamt se över
skrivningarna i kommunstyrelsens reglemente vad gäller utseende av
kommunalråd. 7) Kommunförvaltningen uppdras att inför ett extra
kommunstyrelsesammanträde och fullmäktigesammanträde den 26 februari
2018 ta fram ett förslag till inrättande av personalutskott under
kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2018, vad gäller reviderat förslag till
reglemente och ersättningsbestämmelser. 8) Årsarvodet för kommunstyrelsens
förste vice ordförande förändras under perioden 1 mars till 31 december 2018
från 25 % till 4 % av inkomstbasbeloppet per månad.
Olof Röstin (M) och Angelie Fröjdh (M): Återremiss vad gäller punkt 7) i Jan
Zielinskis m fl för att undersöka vinsten med ett personalutskott och
kostnaderna förenade med ett ytterligare utskott.
Angelie Fröjdh (M): Avslag på punkt 8) i Jan Zielinskis m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, punkterna 1) –
6) och finner att kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl återremissyrkande
avs punkt 7), och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer så proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, punkt 8) och
Angelie Fröjdhs avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Jan
Zielinskis m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)
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Dnr 16-2017

§ 12 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ta upp ärendet till behandling trots att
det inte kungjorts.
2. Till ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs
Wioletta Kopanska Larsson (SD)

Sammanfattning av ärendet
I samband med att fyllnadsvalen efter Linda Lindberg (SD) förrättades av
kommunfullmäktige 2017-12-18, § 4, förbisågs att en ersättare i Rådet för
funktionshindrade och pensionärer också skulle väljas. Eftersom rådet har ett
planerat sammanträde före kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde,
föreslår kommunfullmäktiges ordförande att ärendet hanteras som ett extra
ärende i dag, eftersom det inte kungjorts.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Rådet för pensionärer och funktionshindrade
Kommunförvaltningen (MAN, SAMA, LELE)
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