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Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, 2021-12-13, kl. 17.00–21.00

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)
Jessica Möller (S)
Göran Leander (S)
Anne-Lise Nielsen (S)
Conny Axtelius (S)
Kent Johansson (S)
Kristina Wieslander (V)
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Jörgen Sjöslätt (C)
Solbritt Lundgren (C)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Johan Bolinder (M)
Björn Hortevall (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Pontus Axgart (M)
Kent Olsson (SkuP)
Lars Nyström (SD)
Lars Dekan (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Jörgen Lidfeldt (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Göran Lindahl (-)
Monica Svensson (-)
Magnus Book (SD), justerare
Monica Larsson (-)
Andreas Oskarsson (M), justerare
Tommy Elofsson (M)
Marie Louise Fridolf (M)
Yvonne K Nilsson (S)
Birthe Thomsen (S)
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Richard Bergendahl (MP)
Anders Bengtsson (L)
Närvarande ersättare

Pär Moberg (V)
Inger Ekelund (L)
Ingrid Book (SD)
Roswitha Wennersten (SD)
Barbara Demorit (SD)

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, Kanslichef, sekreterare
Marcus Willman, kommundirektör
Karl Kårebrant, revisor

Justerade paragrafer

§ 214–221 justerades omedelbart

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Val av presidium för kommunstyrelsen
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Val av presidium för myndighetsnämnden för miljö och byggnad
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KF § 217

Val av förste vice ordförande för myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorg
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KF § 218

Val av presidium för Skurups Kommunhus AB
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KF § 219

Avsägelsen från Lena Axelsson (S) som ledamot i myndighetsnämnden för
individ- och familjeomsorg

12

Val av ledamot och tillika ordförande i myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorg

13

Avsägelse från Anders Bengtsson (L) som ledamot i Skurup Kommunala AB
samt fyllnadsval
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KF § 220
KF § 221
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Initiativ från Magnus Alm (S) m fl om demokrati
Ärendenummer KS 2021.1283
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den politiska majoriteten i fullmäktige har
förändrats på ett sådant sätt att det parti som ordförandena i
kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö och byggnad,
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg samt Skurups
Kommunhus AB företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Därmed är förutsättningarna för att i enlighet med kommunallagen 6 kap 21
§, 2 st, välja nya presidier i dessa organ.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Moderaterna reserverar sig skriftligen vilken biläggs protokollet.
Kent Olsson (SkuP) reserverar sig skriftligen vilken biläggs protokollet.
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen vilken biläggs protokollet.
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.
Ärendet har kompletterats med 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.
Programförklaring inkommen 2021-11-30.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2021-11-30, § 252: Kommunstyrelsen beslutar
överlämna kompletteringen till kommunfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
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
Johan Bolinder (M) yrkar att ärendet avslås i sin helhet.
Åsa Ekblad (M) yrkar att ärendet avslås.
Nicklas Olsson (M) yrkar att ärendet avslås.
Lars Nyström (SD) yrkar att ärendet avslås.
Loubna Stensåker Göransson (M) yrkar att ärendet avslås.
Kent Olsson (SkuP) yrkar att ärendet avslås då en politiskt
programförklaring saknas.
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att ärendet avslås.
Babak Rahimi (V) yrkar att kommunfullmäktige ska pröva om det
finns förtroende till det sittande styret.
Sven Åke Strandberg (KV) yrkar att initiativet bifalles.
Magnus Book (SD) yrkar att ärendet avslås.
Jörgen Sjöslätt (C) yrkar att initiativet bifalles.
Kerstin Peterson-Brodda (L) yrkar att initiativet bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-) yrkar att initiativet bifalles.
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Lena Axelsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att den politiska
majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som
ordförandena i kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö och
byggnad, myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg samt Skurups
Kommunhus AB företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Därmed är förutsättningarna för att i enlighet med kommunallagen 6 kap 21
§, 2 st, välja nya presidier i dessa organ.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) initiativ med Lena
Axelssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Lena Axelssons yrkande.
Nej-röst för att avslå Lena Axelssons yrkande.
Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunfullmäktige med 26 jaröster mot 15 nej-röster och att bifalla Lena Axelssons yrkande.
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Val av presidium för kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Lena Axelsson (S) till kommunstyrelsens
ordförande och Jörgen Lidfeldt (-) till kommunstyrelsens förste vice
ordförande. Uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande hålls
vakant.
Paragrafen justeras omedelbart.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Skurupspartiet
deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunfullmäktige val av presidium för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Lena Axelsson (S) utses till kommunstyrelsens
ordförande.
Jimmy Nilsson (-) yrkar att Jörgen Lidfeldt (-) utses till kommunstyrelsens
förste vice ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Lena Axelsson (S) utses till
kommunstyrelsens ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Jörgen Lidfeldt (-) utses till
kommunstyrelsens förste vice ordförande och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
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Val av presidium för myndighetsnämnden för miljö och
byggnad
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jörgen Lidfeldt (-) till
myndighetsnämnden för miljö och byggnads ordförande och Roland
Hansson (S) till myndighetsnämnden för miljö och byggnads förste vice
ordförande. Uppdraget som myndighetsnämnden för miljö och byggnads
andre vice ordförande hålls vakant.
Paragrafen justeras omedelbart.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Skurupspartiet
deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunfullmäktige val av presidium för myndighetsnämnden för miljö och
byggnad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jimmy Nilsson (-) yrkar att Jörgen Lidfeldt (-) utses till ordförande.
Magnus Alm (S) yrkar att Roland Hansson (S) utses till förste vice
ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Jörgen Lidfeldt (-) utses till
myndighetsnämnden för miljö och byggnads ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Roland Hansson (S) utses till
myndighetsnämnden för miljö och byggnads förste vice ordförande och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av förste vice ordförande för myndighetsnämnden
för individ- och familjeomsorg
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jimmy Nilsson (-) till förste vice
ordförande för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Uppdraget som ordförande för myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorg vakantsätts i avvaktan på fullmäktiges behandling av
avsägelse senare under dagens sammanträde.
Uppdraget som andre vice ordförande för myndighetsnämnden för individoch familjeomsorg hålls vakant.
Paragrafen justeras omedelbart.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Skurupspartiet
deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunfullmäktige val av förste vice ordförande för myndighetsnämnden
för individ- och familjeomsorg.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jörgen Lidfeldt (-) yrkar att Jimmy Nilsson (-) utses till
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgs förste vice ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Jimmy Nilsson (-) utses till
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgs förste vice ordförande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av presidium för Skurups Kommunhus AB
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Bengtsson (L) till
ordförande för Skurups Kommunhus AB och Lena Axelsson (S) utses till
förste vice ordförande för Skurups Kommunhus AB . Uppdraget som andre
vice ordförande för Skurups Kommunhus AB hålls vakant.
Paragrafen justeras omedelbart.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Skurupspartiet
deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunfullmäktige val av presidium för Skurups Kommunhus AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Anders Bengtsson (L) utses till ordförande.
Magnus Alm (S) yrkar att Lena Axelsson (S) utses till förste vice
ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Anders Bengtsson (L) utses till
ordförande för Skurups Kommunhus AB och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Lena Axelsson (S) utses till förste vice
ordförande för Skurups Kommunhus AB och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
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Avsägelsen från Lena Axelsson (S) som ledamot i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Lena Axelsson (S) från uppdraget
som ledamot i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Lena Axelsson (S) lämnar in en avsägelse som ledamot i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorgen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Lena Axelsson (S) ska entledigas
från uppdraget som ledamot i myndighetsnämnden för individ- och
familjeomsorgen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Val av ledamot och tillika ordförande i
myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jessica Möller (S) till ledamot och tillika
ordförande för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg samt
att utse Roland Hansson (S) till ersättare istället för Jessica Möller (S).
Paragrafen justeras omedelbart.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Skurupspartiet
deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunfullmäktige val av ordförande i myndighetsnämnden för individoch familjeomsorg.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Jessica Möller (S) utses till ledamot och tillika
ordförande.
Magnus Alm (S) yrkar att Roland Hansson (S) utses till ersättare istället för
Jessica Möller (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Alms (S) yrkanden och finner
att fullmäktige bifaller desamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
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Avsägelse från Anders Bengtsson (L) som ledamot i
Skurup Kommunala AB samt fyllnadsval
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Bengtsson (L) från
uppdraget som ledamot i Skurup Kommunala AB.
Peter Olsson (S) utses till ny ledamot i Skurup Kommunala AB istället för
Anders Bengtsson (L).
Paragrafen justeras omedelbart.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Skurupspartiet
deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengtsson har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Skurup
Kommunala AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) yrkar att Peter Olsson (S) utses som ny ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Anders Bengtsson (L) kan entledigas
från uppdraget som ledamot i Skurup Kommunala AB och finner att
fullmäktige bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på om Peter Olsson (S) kan utses
som ny ledamot efter Anders Bengtsson (L) och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.

