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Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2021-11-30

KS 2021.1446

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Aula, Nils Holgerssongymnasiet i Skurup, 2021-11-30,
kl. 08.00–08.30

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 (-)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L), justerare
Babak Rahimi (V)

Närvarande ersättare

Bianka Berg (M)
Björn Hortevall (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Claes-Göran Kullberg (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Jessica Möller (S)
Tommy Göransson (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Sven Strandberg (KV)

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör

Justerade paragrafer

§ 250–252, varav § 252 justerades omedelbart

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Förändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Initiativ från Magnus Alm (S) m. fl. om demokrati läggs till som ärende tre
på dagordningen
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Initiativ från Magnus Alm (S) m. fl. om demokrati läggs
till på dagordningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan läggas till som ärende tre
på dagordningen och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sida

3 (8)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 251

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-30

Information gällande behov av kompletteringsbudget
samt beslut om tidplan för kompletteringsbudget
Ärendenummer KS 2021.216
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) informerar om att det längre fram kommer ett ärende om
kompletteringsbudget och det finns då möjlighet att även andra partier vill
lägga en egen kompletteringsbudget.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-08, § 3: Beredningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen behandlar kompletteringsbudget på sammanträdet 202111-12.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Initiativ från Magnus Alm (S) m.fl. om demokrati återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2021.1283
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna kompletteringen till
kommunfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att återigen inkommer ärenden
utan möjlighet att läsa in det. Med tanke på ärendets dignitet är det
anmärkningsvärt att det inte finns med i kallelsen vid utskicket så att
möjlighet finns att läsa in sig på detsamma.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) med flera har i initiativärende väckt i kommunstyrelsen
föreslagit bland annat 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, samt att vid en ny
politisk majoritet erforderliga val med stöd av KL 6 kap görs. Förslaget från
kommunstyrelsen har sedan prövats i kommunfullmäktige som 2021-10-14,
§ 171, beslutade att återremittera (majoritetsåterremiss) ärendet för
komplettering av handlingar som saknades. Ärendet har därefter åter
hanterats av kommunstyrelsen varefter kommunfullmäktige 2021-11-01, §
181, som återigen beslutade att återremittera ärendet, denna gång som en så
kallad minoritetsåterremiss.
Inför dagens kommunstyrelsesammanträde har Magnus Alm (S) skickat in
en kompletterande skrivelse titulerad Programförklaring för skifte av
politiskt styre i Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Magnus Alm (S) daterad 2021-10-04.
Skrivelser från partier om politisk majoritet.
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Programförklaring inkommen 2021-11-30.
Tidigare behandling
Beredningsutskott 2021-11-17, § 20:
Beredningsutskottet finner att ärendet är allsidigt belyst och överlämnas till
kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet kommer att läggas in till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2021-11-01, § 181:
Kommunfullmäktige beslutar att som en minoritetsåterremiss återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
- Inhämta politiskt program från den påstådda nya majoriteten
- Inhämta individuella underskrifter av de kommunfullmäktigeledamöter
som påstås representeras av gruppledarna, samt säkerställa att samtliga
ledamöter representerar partierna ovan skriver under ett och samma fysiska
dokument
- Återkomma med ärendet på ett av kommunstyrelsens sammanträden så
snart det är komplett, dock tidigast 21-11-30, med behörig utlysning
inklusive samtliga handlingar i god tid.
Kommunstyrelsen 2021-10-29, § 248:
Ärendet kompletteras med skrivelserna från partierna samt att
kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar detsamma
till kommunfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige 2021-10-14 §171:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för komplettering av handlingar som saknas. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att inom 7 dagar bereda ärendet.
Kommunstyrelsen 2021-10-04, § 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.
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•
•

•
•
•

•

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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Kompletteringen överlämnas till kommunfullmäktige och
ärendet ska justeras omedelbart.
Johan Bolinder (M) och Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras med
hänvisning till ärendets dignitet och vikten av att få möjlighet att läsa in sig
på ärendet.
Lena Axelsson (S): Ärendet ska avgöras idag. Ärendet bifalles och det ska
justeras omedelbart.
Jörgen Lidfeldt (SD): Ärendet avgörs idag. Ärendet ajourneras tio minuter
för inläsning.
Babak Rahimi (V): Ärendet ska avgöras idag.
Babak Rahimi (V): Ärendet ajourneras fem minuter för att se om de nya
handlingarna finns undertecknade.
Magnus Alm (S): Ärendet anses vara allsidigt belyst och berett.
Lars Nyström (S): I det fall yrkandet om återremiss faller föreslås att
ärendet avslås.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar att ajourneras fem minuter.
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Ordföranden ställer förslag om att avgöra ärendet idag mot att återremittera
ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsordning:
Ja-röst för att återremittera ärendet.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Omröstningen redovisas under egen rubrik.
Ordföranden ställer därefter förslagen om att ärendet anses vara allsidigt
belyst mot förslaget om att avslå initiativet mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses vara allsidigt belyst och
kompletteringen överlämnas till kommunfullmäktige.
Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges 5 ja-röster och 8 nej-röster enligt
följande:
Ja-röst: Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Lars
Nyström (SD) och Johan Bolinder (M).
Nej-röst: Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-),
Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin PetersonBrodda (L) och Babak Rahimi (V).
Kommunstyrelsen bifaller således att ärendet ska avgöras idag.
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