Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(9)

Sammanträdesdatum

2018-11-05

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 16.00 – 16.45

Beslutande

Fredrik Jönsson (C), ordf
Teddy Nilsson (SD), §§ 213 - 215
Andrej Nilsson (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), § 216
Jan Zielinski (S)
Angelie Fröjd (M), vice ordf, §§ 213 - 215
Thomas Löfgren (M), tjg ers för Angelie Fröjd (M), §§ 216
Ingrid Ekström (SD)
Eva Inhammar (C), tjg ers för Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Émilie Lundgren (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Hans Lindström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Johan Wigrup (C)
Andrej Nilsson (SD), §§ 213 - 215
Annie Karlsson (S)
Thomas Löfgren (M), §§ 213 - 215
Aase Jönsson (KD)
Jenny Ulfvin (SD)
Knud Nörrelökke (S), §§ 213 – 214 (punkterna a – b enl bilaga)
Sara Billquist Selberg (L)
Patrik Sjöstrand (V), insynsplats
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats

Övriga deltagare

Justerare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
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Utses att justera

Torbjörn Ekelund (L)

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

2018-11-06, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 213 - 216

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Fredrik Jönsson (C)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-05

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213 Beslutad ärendelista
§ 214 Val av utskott ............................................................................................. 4
§ 215 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och
borgensförbindelser................................................................................... 6
§ 216 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, utseende av
kommunalråd samt oppositionsråd m m ................................................... 8

Justerare
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Dnr 1-2018

§ 214 Val av utskott
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordföranden och vice ordföranden i
kommunstyrelsens utskott väljes enl bilaga till detta protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta val till kommunstyrelsens utskott;
arbetsutskottet och personalutskottet

Beslutsgång
Samtliga förslag antogs genom acklamation, förutom nedanstående.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Jan Zielinski (S) som vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamoten Torbjörn Ekelund (L) utses till rösträknare. Ordföranden upplyser
om vilka krav som gäller för valsedlarna. Innan omröstningen påbörjas visas
den tomma urnan för upp för de närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin
röst i den ordning de invalts i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Teddy Nilsson (SD), 3 röster för
Jan Zielinski (S) och 5 blanka röster, har Teddy Nilsson (SD) utsetts till vice
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Jan Zielinski (S) som vice ordförande i kommunstyrelsens
personalutskott. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Teddy Nilsson (SD), 3 röster för
Jan Zielinski (S) och 5 blanka röster, har Teddy Nilsson (SD) utsetts till vice
ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 246-2018

§ 215 Beslut om firmateckning samt rätt att
underteckna skuld- och borgensförbindelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 78, ändras på så vis att viktiga
handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen
ekonomiskt – skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson, vid förhinder för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd, i förekommande fall
med kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet.
2. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 78, ändras på så vis att
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson eller kommunstyrelsens
vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig med
kontrasignation av antingen ekonomichef Jan Bengtsson eller ekonom
Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av borgen.

Sammanfattning av ärendet
Men anledning av den nya mandatperioden föreslås kommunstyrelsen beslut
2018-04-09, § 78, om rätten att underteckna handlingar som binder
kommunstyrelsen ekonomiskt, skuld- och borgensförbindelser vid upptagande
av lån och tecknade av borgen m fl handlingar revideras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 78

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C): 1) Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 78, ändras på
så vis att viktiga handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder
kommunen ekonomiskt – skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson, vid förhinder för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd, i förekommande fall med
kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens
beslut 2018-04-09, § 78, ändras på så vis att kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Jönsson eller kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan
Bengtsson eller ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar,
underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av
borgen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 266-2018

§ 216 Revidering av kommunstyrelsens reglemente,
utseende av kommunalråd samt oppositionsråd m m
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens reglemente revideras på följande sätt:
§ 29
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, och första vice
ordförande och andra vice ordförande och utses av
kommunfullmäktige.
Ordföranden och förste vice ordföranden utses från majoriteten och
andre vice ordföranden från oppositionen.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det
behövs.
§ 31
Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordföranden är tillika
kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets/-rådens uppgifter,
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktige utser ett eller flera oppositionsråd.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är tillika oppositionsråd.
Därutöver kan annan förtroendevald som fullgör ett eller flera
förtroendeuppdrag på sammanlagt heltid, minst 40 %, utses till
kommunalråd.
2. Kommunfullmäktige kan också utse annan eller andra förtroendevalda
till kommunalråd om det motiveras av lokala förhållanden eller annars i
det särskilda fallet.
2. Till kommunalråd för mandatperioden utses Torbjörn Ekelund (L) och
Aase Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente,
§ 31, punkt 5.
3. Till oppositionsråd för mandatperioden utses Teddy Nilsson (SD) och
Jan Zielinski (S), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, §
31, punkt 3.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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4. Med anledning av mandatfördelningen i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018(2019)-2022, medges en företrädare för den del
av oppositionen (S/V/MP/FI) eller (SD) som inte innehar uppdraget som
vice ordförande i respektive nämnd/styrelse, rätt att närvara vid
förberedande sammanträden inför nämnds-/styrelsesammanträden.
Sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och
reseersättning utgår.
5. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2018-02-12, § 11, skall
årsarvodet för kommunstyrelsens (förste) vice ordförande utgå med 25
% av inkomstbasbeloppet per månad också under perioden 2018-10-29
-- 12-31.
6. För avgående andre vice ordförande i kommunstyrelsen skall årsarvode
utgå också under perioden 2018-10-30 - 11-26.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av mandatfördelningen i kommunfullmäktige föreslås
förändringar i kommunstyrelsens reglemente, som gör det möjligt att fatta beslut
om två oppositionsråd. Vidare föreslås uppdraget som andre vice ordförande
avskaffas. Förste vice ordföranden får därefter benämnas ”vice ordförande”.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till förslagen i
förslagsskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M) deltar inte i behandlingen av ärendet
p g a jäv.

Protokollsanteckning
Patrik Sjöstrand (V): ”Vänsterpartiet befarar att nuvarande ordning med fyra
kommunalråd och två oppositionsråd lämnar de tre partier som inte fått ett råd i
kraft av egen storlek eller valtekniska samarbeten utanför den sfär där
information utbyts och säkras. Det är problematiskt ur ett demokratiperspektiv
och ger ett löjets skimmer över antalet råd i förhållande till kommunens storlek.”
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Val förrättade av kommunstyrelsen, 2018-11-05
Punkt
Organ
Period
Ordningsnummer
Funktion
Partigrupp
Arbetsutskottet
a
2018-11-05--2022-10-31

b

d

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(C/M/L/KD)
(SD)
(S)
(C/M/L/KD)
(SD)

Angelie Fröjd
Teddy Nilsson
Jan Zielinski
Fredrik Jönsson
Kim Hellström

M
SD
S
C
SD

1
2
3
4
5

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

(C/M/L/KD)
(SD)
(S)
(C/M/L/KD)
(SD)

Aase Jönsson
Ingrid Ekström
Anneli Persson
Sara Billquist Selberg
Wioletta Kopanska Larsson

KD
SD
S
L
SD

Majoriteten
Oppositionen

Angelie Fröjd
Teddy Nilsson

M
SD

Arbetsutskottets presidium

2018-11-05--2022-10-31

Personalutskottet

Personalutskottets presidium

Parti

1
2
3
4
5

1 Ordförande
2 Vice ordförande
c

Namn

2018-11-05--2022-10-31

1
2
3
4
5

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(C/M/L/KD)
(SD)
(S)
(C/M/L/KD)
(SD)

Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson
Jan Zielinski
Angelie Fröjd
Kim Hellström

C
SD
S
M
SD

1
2
3
4
5

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

(C/M/L/KD)
(SD)
(S)
(C/M/L/KD)
(SD)

Eva Inhammar
Ingrid Ekström
Anneli Persson
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson

C
SD
S
M
SD

Majoriteten
Oppositionen

Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson

C
SD

2018-11-05--2022-10-31

1 Ordförande
2 Vice ordförande

