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Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunfullmäktige

2021-10-14

KS 2021.1317

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet i Skurup, 2021-10-14, kl. 18.00–
19.30

Beslutande

Ann-Helen Nilsson (C), ordförande
Sten Hamberg (M), vice ordförande
Arne Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margareta Anderberg (S)
Kristina Wieslander (V)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)
Göran Pettersson (MP)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M), justerare
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Ingvar Wennersten (SD), justerare
Göran Lindahl (-)
Monica Svensson (-)
Magnus Book (SD)
Monica Larsson (-)
Mats Anderberg (S)
Yvonne K Nilsson (S)
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Birthe Thomsen (S)
Inger Ekelund (L)
Närvarande ersättare

Lis-Lott Hortevall (M)
Andreas Oskarsson (M)
Tommy Elofsson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Ingemar Johansson (C)
Anders Kristiansen (SkuP)
Richard Bergendahl (MP)
Ingrid Book (SD)
Christer Nilsson (-)
Roswitha Wennersten (SD)
Stig Åhlander (-)
Barbara Demorit (SD)

Övriga närvarande

Marcus Willman, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare
Matilda Ramsten, nämndsekreterare

Justerade paragrafer

§ 168–171

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ärenden vid dagens sammanträde
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KF § 168

Val av justerare

4

KF § 169

Godkännande av föredragningslista

5

KF § 170

Förslag till valdistriktsindelningen inför valet 2022

6

KF § 171

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
10
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Johan Bolinder (M) och Ingvar Wennersten (SD) utses till justerare.
Lena Axelsson (S) utses till ersättare.
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Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns.
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Förslag till valdistriktsindelningen inför valet 2022
Ärendenummer VN 2021.1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förslår ny valdistriktsindelning och överlämnar
densamma till Länsstyrelsen för fastställande.
Förslaget innebär bl a följande:
•
•
•

•
•
•
•

Antal valdistrikt minskas från tio till åtta stycken.
För området norr om E 65:an finns idag delar av fyra olika
valdistrikt och dessa bildar ett valdistrikt benämnt Slimminge.
För valdistrikten inom Skurups tätort görs smärre justeringar av
gränserna så att de blir raka och följer gator och järnväg och justeras
för att även möta framtida exploateringar och förändringar av antal
röstberättigade. Valdistrikten ändrar namn enligt följande: Skurup 1
byter namn till Skurup NV, Skurup 2 byter namn till Skurup NO,
Skurup 3 byter namn till Skurup SV, Skurup 4 byter namn till
Skurup SÖ.
Området söder om E 65 och öster och Skurup 2 och 4 ändras så att
delar av Villie, Örsjö bildar nytt valdistrikt benämnt Rydsgård.
Svenstorp fördelas på Skurup 3, Skivarp 1 och Skivarp 2
Delar av Svenstorp, delar av Skivarp 1, delar av Skivarp 2 och delar
av Örsjö bildar nytt valdistrikt benämnt Skivarp N.
Del av Svenstorp, del av Skivarp 1 och del av Skivarp 2 bildar nytt
valdistrikt benämnt Skivarp S – Abbekås.

Sammanfattning av ärendet
Inledning

Kanslienheten har tillsammans med GIS-ingenjör gjort en översyn av
valdistrikten och tagit fram förslag till ny valdistriktsindelning inför valet
2022. Förslaget innebär att storleken på flera valdistrikt ändras, gränser
justeras och i några fall byter valdistrikten namn.
Kommunfullmäktige ska senast 31oktober året innan valår föreslår ny
valdistriktsindelning till länsstyrelsen. Det är sedan länsstyrelsen som senast
1 december året innan valår som fastställer valdistriktsindelningen.
Gränser

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken som
tex vägar, vattendrag eller järnvägar då dessa ligger fast mellan valen.
Gränserna ska inte gå i sick-sack utan helst följa befintliga vägar eller
gränser.
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Vid översynen konstaterades valdistriktens gränser i många fall behöver
dras om i syfte att göra det lättare att förutse var man ska gå och rösta.
Exempelvis längs Norra järnvägsgatan går den nuvarande gränsen sick-sack
genom en villa trots att järnvägen går längs med gatan.
Namnbyte

Vid översynen har hänsyn tagits att göra det enklare för den som ska rösta
att förstå vilket valdistrikt denne tillhör.
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med
lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att
läsa namnet.
I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet
innefattar.
Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska alla ingå i
namnet, med det mest centrala namnet först.
Löpnummer i valdistriktsnamn får inte användas då det gör det omöjligt att
förstå var valdistriktet ligger. Istället kan väderstreck användas vilket gör
det mycket tydligare.
Valdistriktets omfattning

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Om särskilda skäl finns kan länsstyrelsen bevilja andra
intervaller. Kanslienhetens bedömning är att några särskilda skäl inte finns
och att vi därmed måste ändra vår valdistriktsindelning i syfte att hamna
innanför intervallet. Flera av valdistrikten är för små vilket gör det svårt är
det att bibehålla skyddet för valhemligheten. Vidare är det svårt att få en
jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalen om valdistriktet är
för stora.
Nära 50 % av de röstande förtidsröstar. Enligt vallagen kan den som
förtidsröstar ångerrösta på valdagen. Ångerröstningen medför att
rösträkningen inter får påbörjas innan förtidsrösterna är öppnade. Och
förtidsrösterna får inte öppnas förrän vallokalen stänger på kvällen.
Av nedanstående tabell framgår att fördelningen av antal röstberättigade per
valdistrikt där fem av valdistrikten ligger utanför det av vallagen fastställda
intervallet.
Valdistriktskod

Valdistriktsnam
n

Antal
röstberättigade 202103-01

12640101

Skurup 1

2090

12640102

Skurup 2

1550
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12640103

Skurup 3

1616

12640104

Skurup 4

1889

12640301

Svenstorp

670

12640601

Skivarp 1

1134

12640602

Skivarp 2

1029

12641001

Örsjö

904

12641101

Slimminge

704

12641201

Villie

900

Valdistriktskod

Varje valdistrikt ska ges en åttaställig kod, där de första två siffrorna
beskriver län, de andra två kommun och de fyra sista valdistrikt. Koden är
främst till för internt bruk, men visas i statistik över valresultat och
liknande. För de röstberättigade är koden ett komplement till numret i
röstlängden och den kompletta sifferkombinationen trycks på röstkortet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09.
Karta över nuvarande valdistriktsindelning.
Karta med förslag till ny valdistriktsindelning.
Underlag till beslut om valdistriktsindelning med tillhörande kartbilaga.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-10-04 KS §236):
Kommunstyrelsen har inget att invända mot valnämndens förslag.
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förslår ny valdistriktsindelning och överlämnar
densamma till Länsstyrelsen för fastställande.
Förslaget innebär bl a följande:
•
•
•

Antal valdistrikt minskas från tio till åtta stycken.
För området norr om E 65:an finns idag delar av fyra olika
valdistrikt och dessa bildar ett valdistrikt benämnt Slimminge.
För valdistrikten inom Skurups tätort görs smärre justeringar av
gränserna så att de blir raka och följer gator och järnväg och justeras
för att även möta framtida exploateringar och förändringar av antal
röstberättigade. Valdistrikten ändrar namn enligt följande: Skurup 1
byter namn till Skurup NV, Skurup 2 byter namn till Skurup NO,
Skurup 3 byter namn till Skurup SV, Skurup 4 byter namn till
Skurup SÖ.
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•
•
•
•

Området söder om E 65 och öster och Skurup 2 och 4 ändras så att
delar av Villie, Örsjö bildar nytt valdistrikt benämnt Rydsgård.
Svenstorp fördelas på Skurup 3, Skivarp 1 och Skivarp 2
Delar av Svenstorp, delar av Skivarp 1, delar av Skivarp 2 och delar
av Örsjö bildar nytt valdistrikt benämnt Skivarp N.
Del av Svenstorp, del av Skivarp 1 och del av Skivarp 2 bildar nytt
valdistrikt benämnt Skivarp S – Abbekås.

Valnämnden 2021-09-16, § 1: Valnämnden föreslår kommunfullmäktige
förslår ny valdistriktsindelning och överlämnar densamma till Länsstyrelsen
för fastställande.
Förslaget innebär följande:
•
•
•

•
•
•
•

Antal valdistrikt minskas från tio till åtta stycken.
För området norr om E 65:an finns idag delar av fyra olika
valdistrikt och dessa bildar ett valdistrikt benämnt Slimminge.
För valdistrikten inom Skurups tätort görs smärre justeringar av
gränserna så att de blir raka och följer gator och järnväg och justeras
för att även möta framtida exploateringar och förändringar av antal
röstberättigade. Valdistrikten ändrar namn enligt följande: Skurup 1
byter namn till Skurup NV, Skurup 2 byter namn till Skurup NO,
Skurup 3 byter namn till Skurup SV, Skurup 4 byter namn till
Skurup SÖ.
Området söder om E 65 och öster och Skurup 2 och 4 ändras så att
delar av Villie, Örsjö bildar nytt valdistrikt benämnt Rydsgård.
Svenstorp fördelas på Skurup 3, Skivarp 1 och Skivarp 2
Delar av Svenstorp, delar av Skivarp 1, delar av Skivarp 2 och delar
av Örsjö bildar nytt valdistrikt benämnt Skivarp N.
Del av Svenstorp, del av Skivarp 1 och del av Skivarp 2 bildar nytt
valdistrikt benämnt Skivarp S – Abbekås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valnämndens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Christian Björkqvist, kanslichef.
Annika Jansson, kommunsekreterare.
Serviceförvaltningen.
Albin Käppi, GIS-ingenjör.
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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
Ärendenummer KS 2021.1283
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för komplettering av handlingar som saknas. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att inom 7 dagar bereda ärendet.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
bilaga till protokollet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att bifalla Magnus Alms
(S) yrkande.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet att bifalla Magnus Alms (S)
yrkande.
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.
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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.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Magnus Alm (S) daterad 2021-10-04.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen (2021-10-04 KS §234):
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Magnus Alms (S) initiativ med
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.
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Ingvar Wennersten (SD), Björn Hortevall (M) och Kent
Olsson (SkuP) yrkar avslag på förslaget.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar med instämmande av Babak Rahimi (V)
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering med
handlingar som saknas.
Magnus Alm (S) yrkar att vid en återremiss att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att inom 7 dagar bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att återremittera ärendet
Nej-röst för att avgöra ärendet idag
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
30 ja-röster och 11 som avstår.
Härefter ställer ordföranden proposition på Magnus Alms (S)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
Magnus Alms (S) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Magnus Alms (S) yrkande
Nej-röst för avslag på Magnus Alms (S) yrkande
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
25 ja-röster och 15 nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Magnus Alms (S) yrkande.
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Kanslienheten.
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Omröstningar – kommunfullmäktige 2021-10-14
Röst
§ 171 — 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
Ja - återremiss. Nej - avgöra idag.
Resultat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
29
31
36
37
40
210
213
214
222
11
12
13
28

Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Kristina Wieslander (V)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Lars Nyström (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Magnus Book (SD)
Yvonne K Nilsson (S)
Birthe Thomsen (S)
Mats Anderberg (S)
Inger Ekelund (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Göran Pettersson (MP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

32
33
34
35
38
39
41

Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Göran Lindahl (-)
Monica Svensson (-)
Monica Larsson (-)

Röst
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

§ 171 — 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
Ja - bifall Magnus Alm tillägg till återremiss. Nej - avslag Magnus Alm.
Resultat
11
12
13
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
29
32
33
34
35
38
39
41
210
213
214
222
1

Jörgen Sjöslätt (C)
Ann-Helen Nilsson (C)
Solbritt Lundgren (C)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Margaretha Anderberg (S)
Kristina Wieslander (V)
Babak Rahimi (V)
Sven Åke Strandberg (KV)
Kerstin Peterson Brodda (L)
Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Göran Lindahl (-)
Monica Svensson (-)
Monica Larsson (-)
Yvonne K Nilsson (S)
Birthe Thomsen (S)
Mats Anderberg (S)
Inger Ekelund (L)
Nicklas Olsson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
31
36
37
40
28

Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Bianka Berg (M)
Martin Hansson (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Sten Hamberg (M)
Pontus Axgart (M)
Kristina Andersson (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Arne Nilsson (SD)
Ingvar Wennersten (SD)
Magnus Book (SD)
Göran Pettersson (MP)

Röst
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

2021-10-15

Skriftlig reservation avseende tilläggsyrkande i KF-ärende KS 2021.1283,
initiativ från representanter för Socialdemokraterna, Liberalerna,
Vänsterpartiet, partilös, samt Sverigedemokraterna om ny majoritet i
kommunfullmäktige

Moderaterna reserverar sig skriftligen mot kommunfullmäktiges beslut beträffande Magnus Alms (S)
tilläggsyrkande. Ärendet var redan från början undermåligt berett och borde inte ha lyfts av
kommunfullmäktige i dess dåvarande skick. Ärendets undermåliga status gör att omfattande
kompletteringar krävs.

