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Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2021-10-04

KS 2021.872

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Aulan Nils Holgerssongymnasiet i Skurup, 2021-10-04,
kl. 08.30–10.45

Beslutande

Johan Bolinder (M), Ordförande
Nicklas Olsson (M), 1:e vice ordförande
Åsa Ekblad (M)
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD), 2:e vice ordförande
Jörgen Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Babak Rahimi (V)

Närvarande ersättare

Bianka Berg (M)
Björn Hortevall (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Claes-Göran Kullberg (-)
Pernilla Lidfeldt (SD)
Lars Dekan (SD)
Tommy Göransson (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Sven Strandberg (KV)

Övriga närvarande

Annika Jansson, kommunsekreterare, sekreterare
Birgitta Bergman, ekonomichef
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör
Matilda Ramsten, nämndsekreterare
Anto Tomic, kultur- och fritidschef

Justerade paragrafer

§ 234 justerades omedelbart

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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KS § 234
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Initiativ från Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin
Peterson-Brodda (L), Babak Rahimi (V), Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy Nilsson
(SD) om demokrati
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-04

Initiativ från Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S),
Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L),
Babak Rahimi (V), Jörgen Lidfeldt (-) och Jimmy
Nilsson (SD) om demokrati
Ärendenummer KS 2021.1283
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Magnus Alms (S) ändringsförslag vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutar följande:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att pröva
huruvida det föreligger en ny politisk majoritet i Skurup kommunhus
AB, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, Myndighetsnämnden
för miljö och byggnad samt Myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg.
Att kommunstyrelsen beslutar anse ärendet allsidigt belyst.
Att uppmana kommunfullmäktiges ordförande att skyndsamt utlysa
ett extra sammanträde där ovan fråga prövas, samt att vid en ny
politisk majoritet erforderliga val med stöd av KL 6 kap görs.
Att kommunstyrelsen beslutar inrätta ett beredningsutskott bestående
av 7 ledamöter inkl. en ordförande, 1:e vice- och 2:e vice
ordförande.
Det ansvar som idag åligger kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande samt presidium, enligt kommunstyrelsens reglemente
samt övriga relevanta beslut överförs till beredningsutskottets
ordförande och presidium. Beredningsutskottet skall bereda samtliga
ärenden till kommunstyrelsen. Således rapporterar och informerar
kommundirektören och förvaltningschef för serviceförvaltningen till
beredningsutskottet.
Att kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde senast 1
timme efter att det ordinarie sammanträdet 4/10 – 21 avslutats.
Sammanträdet skall enbart behandla val till beredningsutskottet.
Att kommundirektören får i uppdrag att till nästkommande, extra
kommunstyrelsesammanträde, ta fram ev. nödvändiga
beslutspunkter kopplade till kommunstyrelsens reglemente, fastställt
av KF, gällande § 8.
Att ärendet omgående efter justering delges kommunfullmäktiges
ordförande.

Paragrafen justeras omedelbart.
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Reservation
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M) och Kent Olsson
(SkuP) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut.
Lars Nyström (SD) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) initierar ett ärende där han föreslår följande:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Att samtliga punkter i detta initiativärende direktjusteras.
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att pröva
huruvida det föreligger en ny politisk majoritet i Skurup kommunhus
AB, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, Myndighetsnämnden
för miljö och byggnad samt Myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg.
Att kommunstyrelsen beslutar anse ärendet allsidigt belyst.
Att uppmana kommunfullmäktiges ordförande att skyndsamt utlysa
ett extra sammanträde där ovan fråga prövas, samt att vid en ny
politisk majoritet erforderliga val med stöd av KL 6 kap görs.
Att kommunstyrelsen beslutar inrätta ett beredningsutskott bestående
av 7 ledamöter inkl. en ordförande, 1:e vice- och 2:e vice
ordförande.
Det ansvar som idag åligger kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande samt presidium, enligt kommunstyrelsens reglemente
samt övriga relevanta beslut överförs till beredningsutskottets
ordförande och presidium. Beredningsutskottet skall bereda samtliga
ärenden till kommunstyrelsen. Således rapporterar och informerar
kommundirektören och förvaltningschef för serviceförvaltningen till
beredningsutskottet.
Att kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde senast 1
timme efter att det ordinarie sammanträdet 4/10 – 21 avslutats.
Sammanträdet skall enbart behandla val till beredningsutskottet samt
eventuellt ärendet gällande effektuerande av kommunstyrelsens
reglemente §8.
Att kommundirektören får i uppdrag att till nästkommande, extra
kommunstyrelsesammanträde, ta fram ev. nödvändiga
beslutspunkter kopplade till kommunstyrelsens reglemente, fastställt
av KF, gällande § 8.
Att ärendet omgående efter justering delges kommunfullmäktiges
ordförande.

Kommunjurist Christian Björkqvist, förtydligar rättsläget avseende
initiativets förslag.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Magnus Alm (S) daterad 2021-10-04.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M): Initiativet avslås.
Magnus Alm (S): Att-satsen kopplat till det extra sammanträdet när det
gäller effektuering av kommunstyrelsens § 8 om firmateckning stryks. I
övrigt bifalles initiativet.
Lars Nyström (SD): Föreslår i första hand att ärendet remitteras till
kommunjuristen får i uppdrag att kontakta jurister på Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR, för att förhöra sig med experter i syfte att undvika
långvariga juridiska processer. I det fall kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag ska initiativet avslås.
Kent Olsson (SkuP): Föreslår i första hand att Lars Nyströms (SD) föreslag
om remittering bifalles. I det fall kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag ska initiativet avslås.
Jörgen Lidfeldt (-): Magnus Alms (S) ändringsförslag bifalles. Ärendet ska
avgöras idag.
Lena Axelsson (S): Magnus Alms (S) ändringsförslag bifalles. Avgöras ska
avgöras idag.
Beslutsgång - remittering eller avgöras idag
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
om det ska remitteras i enlighet med Lars Nyströms (SD) förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla Lars Nyströms (SD) förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning - remittering eller avgöras idag
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:
JA-röst för att remittera ärendet i enlighet med Lars Nyströms (SD) förslag.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med fem ja-röster
mot åtta nej-röster att ärendet ska avgöras idag.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
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Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (SD), Magnus
Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda
(L) och Babak Rahimi (V).
Beslutsgång - avslag mot ändringsförslag
Därefter ställer ordföranden proposition på om Magnus Alms (S)
ändringsförslag ska bifallas mot om initiativet ska avslås och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå initiativet.
Omröstning begäras.
Omröstning - avslag mot ändringsförslag
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:
JA-röst för att avslå initiativet.
Nej-röst för att bifalla Magnus Alms (S) ändringsförslag.
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med fem ja-röster
mot åtta nej-röster att bifalla Magnus Alms (S) ändringsförslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström
(SD) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (SD), Magnus
Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin Peterson-Brodda
(L) och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.

Sida

6 (6)

Reservation vid kommunstyrelsens möte 211004
"Initiativärende - ny politisk majoritet i kommunstyrelsen" KS
2021.1283
I initiativärendet ställs flera yrkanden som jag anser är så pass omfattande att det krävs
grundlig juridisk belysning av ärendet som vår duktige kommunjurist inte kan förväntas
genomföra på 60 minuter.
Jag yrkade på att kommunjuristen skulle kontakta SKR jurister som är experter på detta
område för ytterligare juridisk bedömning, men tyvärr valde en majoritet av kommunstyrelsen
att gå på linjen om hastigt och dåligt berett ärende.
Riskerna med ett dåligt berett ärende i denna typ av ärende som totalt saknar tjänsteskrivelse
är det fullkomligt uppenbart att ärendet riskerar ett stort antal negativa konsekvenser:
• Juridiska konsekvenser med stor risk för långdragna rättsprocesser i domstol,
• Demokratiska konsekvenser.
• Ekonomiska konsekvenser för kommun.

Då remissyrkandet av inhämtning av utförligt juridisk utlåtande i ärendet
ej vann gehör så väljer jag att reservera mig mot beslutet.

Lars Nyström, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Skurup
E-post: skurup@sd.se | Hemsida: skurup.sd.se

