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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 – 15.20

Beslutande

Fredrik Jönsson (C), ordf
Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Angelie Fröjd (M), vice ordf
Ingrid Ekström (SD)
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Krister Olsson (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Hans Lindström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Andrej Nilsson (SD)
Annie Karlsson (S)
Anette Hallberg (S)
Aase Jönsson (KD)
Jenny Ulfvin (SD)
Sara Billquist Selberg (L)
Mats Hannander (SD)
Marika Jardert (V), insynsplats ersättare
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats ersättare

Övriga deltagare

Justerare

Stefan Larsson, kommunchef
Louise Linde, nämndsekreterare
Tom Jensen, Enhetschef IT, §§ 136 - 137
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Angelie Fröjd (M)
2019-06-17, kl. 15.45, Kommunledningskontoret
§§ 136 - 141

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Fredrik Jönsson (C)

Justerare
Angelie Fröjd (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-24

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare
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§ 136 Beslutad ärendelista
§ 137 Förnyad konkurrensutsättning - SKL Kommentus Arbetsplatser och
elevdatorer 2015- Delområde 1 och 2 - Bärbara datorer för
administration och skola ............................................................................ 4
§ 138 Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet - Återkallande av
uppdrag för presidier ................................................................................. 5
§ 139 Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet – Återkallande av
uppdrag som kommunalråd ...................................................................... 7
§ 140 Avsägelser och val .................................................................................... 9
§ 141 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och
borgensförbindelser................................................................................. 11
Vid sammanträdet lades § 137 "Förnyad konkurrensutsättning - SKL
Kommentus Arbetsplatser och elevdatorer 2015- Delområde 1 och 2 - Bärbara
datorer för administration och skola" samt § 140 "Avsägelser och val" till
dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 194-2019

§ 137 Förnyad konkurrensutsättning - SKL Kommentus
Arbetsplatser och elevdatorer 2015- Delområde 1 och 2
- Bärbara datorer för administration och skola
Kommunstyrelsens beslut
1. Anbud från anbudsgivare 3) antas enligt bilaga, 2019-06-10.
2. Enhetschef IT Tom Jensen bemyndigas underteckna tilldelningsbeslut,
avtal samt ev förlängning(-ar) av detsamma.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal gällande bärbara datorer löper ut 2019-06-30, varför ett nytt
måste tecknas för det kommande årets behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14
Bilaga, daterad 2019-06-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn
Ekelund (L): 1. Anbud från anbudsgivare 3) antas. 2. Enhetschef IT Tom
Jensen bemyndigas underteckna tilldelningsbeslut, avtal samt ev förlängning(ar) av detsamma.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, TJE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 187-2019

§ 138 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet - Återkallande av uppdrag för presidier
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige har förändrats på så sätt
att en valteknisk samverkan ingåtts mellan Sverigedemokraterna,
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
2. Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21 §, återkallas
uppdragen för presidiet (ordföranden och vice ordföranden) i
kommunstyrelsen, bygg- och räddningsnämnden, styrelsen för BT Kemi
efterbehandling och krisledningsnämnden per den 2019-06-30.

Sammanfattning av ärendet
Fyra av de i kommunfullmäktige representerade partierna har träffat en
överenskommelse (bilaga) vilken innebär en valteknisk samverkan för
resterande del av mandatperioden. De fyra partierna sverigedemokraterna (11
mandat), moderaterna (4), liberalerna (2) och kristdemokraterna (1) har
sammanlagt 18 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.
Ärendet avses behandlas vid extra sammanträde med kommunstyrelsen den
17 juni och vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni.
Val av nya presidier avses hållas i kommunfullmäktige den 17 juni. Till dess,
eller när nyval annars genomförs, behåller de valda formellt de återkallade
uppdragen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2019-06-14
Tillkännagivande, daterat 2019-06-05
PM, Angående tillämpningen av 4 kap. 10 och 6 kap. 21 §§ kommunallagen,
daterat 2018-02-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1: Majoritetsförhållandena i
kommunfullmäktige har förändrats på så sätt att en valteknisk samverkan
ingåtts mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna. 2: Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21
§, återkallas uppdragen för presidiet (ordföranden och vice ordföranden) i
kommunstyrelsen, bygg- och räddningsnämnden, styrelsen för BT Kemi
efterbehandling och krisledningsnämnden per den 2019-06-30.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 187-2019

§ 139 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet – Återkallande av uppdrag som
kommunalråd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4
kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-06-30.
2. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska därefter i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente vara kommunalråd.
3. Till kommunalråd för mandatperioden utses vidare utses Aase Jönsson
(KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5,
fr o m 2019-07-01.
4. Till oppositionsråd för mandatperioden utses Jan Zielinski (S) och
Fredrik Jönsson (C), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente,
§ 31, punkt 3, fr o m 2019-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Fyra av de i kommunfullmäktige representerade partierna har träffat en
överenskommelse (bilaga) vilken innebär en valteknisk samverkan för
resterande del av mandatperioden. De fyra partierna sverigedemokraterna (11
mandat), moderaterna (4), liberalerna (2) och kristdemokraterna (1) har
sammanlagt 18 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.
Ärendet avses behandlas vid extra sammanträde med kommunstyrelsen
sammanträde den 17 juni och vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17
juni.
Val av nya presidier avses hållas i kommunfullmäktige den 17 juni. Till dess,
eller när nyval annars genomförs, behåller de valda formellt de återkallade
uppdragen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2019-06-14
Tillkännagivande, daterat 2019-06-05
PM, Angående tillämpningen av 4 kap. 10 och 6 kap. 21 §§ kommunallagen,
daterat 2018-02-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1. Samtliga uppdrag som
kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 kap 2 § första stycket,
återkallas per den 2019-06-30. 2: Kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande ska därefter i enlighet med kommunstyrelsens reglemente vara

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kommunalråd. 3: Till kommunalråd för mandatperioden utses vidare utses Aase
Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5,
fr o m 2019-07-01. 4: Till oppositionsråd för mandatperioden utses Jan Zielinski
(S) och Fredrik Jönsson (C), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente,
§ 31, punkt 3, fr o m 2019-07-01.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2-2019

§ 140 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelse från Fredrik Jönsson, Teddy Nilsson, Angelie Fröjd och Sara
Billquist-Selberg godkänns per den 2019-06-30.
2. Till ordförande i arbetsutskottet väljs Teddy Nilsson (SD), fr o m 201907-01.
3. Till vice ordförande i arbetsutskottet väljs Jan Zielinski (S), fr o m 201907-01.
4. Valet av ersättare i arbetsutskottet efter Sara Billquist-Selberg (L)
bordläggs.
5. Till ordförande i personalutskottet väljs Angelie Fröjd (M), fr o m 201907-01.
6. Till vice ordförande i personalutskottet väljs Jan Zielinski (S), fr o m
2019-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Angelie Fröjd (M) har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig uppdraget
som ordförande i arbetsutskottet.
Sara Billquist-Selberg (L) har i skrivelse, inkommen 2019-06-16, avsagt sig
uppdraget som ersättare i arbetsutskottet.
Teddy Nilsson (SD) i skrivelser, inkomna 2019-06-17, avsagt sig uppdragen
som vice ordförande i arbetsutskottet och personalutskottet.
Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig
uppdraget som ordförande i personalutskottet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Angelie Fröjd (M), inkommen 2019-06-17
Avsägelser från Teddy Nilsson (SD), inkomna 2019-06-17
Avsägelse från Billquist-Selberg (L), inkommen 2019-06-16
Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2019-06-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1. Avsägelse från Fredrik Jönsson, Teddy Nilsson, Angelie
Fröjd och Sara Billquist-Selberg godkänns fr o m 2019-06-30.
Angelie Fröjd (M): 2. Till ordförande i arbetsutskottet väljs Teddy Nilsson (SD),
fr o m 2019-07-01.
Anneli Persson (S): 3. Till vice ordförande i arbetsutskottet väljs Jan Zielinski
(S), fr o m 2019-07-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Jönsson (C): 4. Valet av ersättare i arbetsutskottet efter Sara BillquistSelberg (L) bordläggs.
Teddy Nilsson (SD): 5. Till ordförande i personalutskottet väljs Angelie Fröjd
(M), fr o m 2019-07-01.
Anneli Persson (S): 6. Till vice ordförande i personalutskottet väljs Jan Zielinski
(S), fr o m 2019-07-01.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 246-2018

§ 141 Beslut om firmateckning samt rätt att
underteckna skuld- och borgensförbindelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut från november 2018 ändras på så vis att
viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall
å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs
kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet.
2. Kommunstyrelsens beslut från november 2018 ändras på så vis att
kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson 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.
3. Besluten gäller från och med den 1 juli 2019 och under förutsättning av
kommunfullmäktige väljer Teddy Nilsson som kommunstyrelsens
ordförande respektive Angelie Fröjd som kommunstyrelsens vice
ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Men anledning av den ny majoritet föreslås att kommunstyrelsen beslut i
november 2018 om rätten att underteckna handlingar som binder kommunstyrelsen ekonomiskt, skuld- och borgensförbindelser vid upptagande av lån
och tecknade av borgen med mera revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD): 1. Kommunstyrelsens beslut från november 2018 ändras
på så vis att viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt,
skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens
vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av den
tjänsteperson som berett ärendet. 2. Kommunstyrelsens beslut från november
2018 ändras på så vis att kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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om upptagande av lån respektive tecknande av borgen. 3. Besluten gäller från
och med den 1 juli 2019 och under förutsättning av kommunfullmäktige väljer
Teddy Nilsson som kommunstyrelsens ordförande respektive Angelie Fröjd
som kommunstyrelsens vice ordförande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(12)

