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Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2021-12-14

KS 2021.1589

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Nils/Holger i kommunhuset i Skurup, 2021-12-14, kl. 08.00–08.30

Beslutande

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

Närvarande ersättare

Björn Hortevall (M)
Tommy Göransson (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Sven Strandberg (KV)

Övriga närvarande

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

Paragrafer

§ 320–325, varav § 321–324 justerades omedelbart

Justerade paragrafer

§ 320–325

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Kommunstyrelsen

2021-12-14

KS 2021.1589

Ärenden vid dagens sammanträde
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KS § 320

Förändringar i föredragningslistan
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KS § 321

Val av presidium för personalutskott
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KS § 322

Val av presidium för skol- och utbildningsutskott

5

KS § 323
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Val av andre vice ordförande för beredningsutskottet
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Kompletteringsbudget 2022
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Protokoll

KS § 320

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14

Förändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärende om val av andre vice ordförande för
beredningsutskottet läggs till i föredragningslistan.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) med instämmande från Johan Bolinder (M) och Kent
Olsson (SkuP) vill ha fört till protokollet att det är oacceptabelt att skicka ut
kallelsen till kommunstyrelsen kvällen innan sammanträdet.
Åsa Ekblad (M) vill ha fört till protokollet att det är allvarligt
kommunstyrelsens ordförande inte respektera gällande covid-restriktioner
vid val av lokal. I nuvarande lokal är det omöjligt att hålla avstånd till
varandra och hon förutsätter därmed att kommunstyrelsen har en större lokal
framöver.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) föreslår att ärende om val av andre vice ordförande för
beredningsutskottet läggs till i föredragningslistan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Bolinders (M) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14

Val av presidium för personalutskott
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse:
Magnus Alm (S) till ordförande för personalutskottet.
Pernilla Lidfeldt (-) till förste vice ordförande för personalutskottet.
Åsa Ekblad (M) utses till andre vice ordförande för personalutskottet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunstyrelsen val av presidium för personalutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Roland Hansson (S) föreslår att Magnus Alm (S) utses till ordförande för
personalutskottet.
Jörgen Lidfeldt (-) föreslår att Pernilla Lidfeldt (-) utses till förste vice
ordförande för personalutskottet.
Johan Bolinder (M) föreslår ajournering.
Kommunstyrelsen ajourneras i fem minuter.
Johan Bolinder (M) föreslår att Åsa Ekblad (M) utses till andre vice
ordförande för personalutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om Magnus Alm (S) kan utses
till ordförande för personalutskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Pernilla Lidfeldt (-) kan
utses till förste vice ordförande för personalutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på om Åsa Ekblad (M) kan utses
till andre vice ordförande för personalutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Sekreteraren i personalutskottet.
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14

Val av presidium för skol- och utbildningsutskott
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse:
Magnus Alm (S) till ordförande för skol- och utbildningsutskottet.
Jimmy Nilsson (-) till förste vice ordförande för skol- och
utbildningsutskottet.
Nicklas Olsson (M) till andre vice ordförande för skol- och
utbildningsutskottet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunstyrelsen val av presidium för skol- och utbildningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Roland Hansson (S) föreslår att Magnus Alm (S) utses till ordförande för
skol- och utbildningsutskottet.
Jörgen Lidfeldt (SD) föreslår att Jimmy Nilsson (-) utses till förste vice
ordförande för skol- och utbildningsutskottet.
Johan Bolinder (M) föreslår att Nicklas Olsson (M) utses till andre vice
ordförande för skol- och utbildningsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om Magnus Alm (S) kan utses
till ordförande skol- och utbildningsutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Jimmy Nilsson (-) kan utses
till förste vice ordförande skol- och utbildningsutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på om Nicklas Olsson (M) kan
utses till andre vice ordförande skol- och utbildningsutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Sekreteraren i skol- och utbildningsutskottet.
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Kommunstyrelsen

2021-12-14

Val av presidium för socialnämndsutskottet
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse:
Jessica Möller (S) till ordförande för socialnämndsutskottet.
Jimmy Nilsson (-) till förste vice ordförande för socialnämndsutskottet.
Åsa Ekblad (M) till andre vice ordförande för socialnämndsutskottet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 214, förrättar
kommunstyrelsen val av presidium för socialnämndsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S) föreslår att Jessica Möller (S) utses till ordförande för
socialnämndsutskottet.
Jörgen Lidfeldt (-) föreslår att Jimmy Nilsson (-) utses till förste vice
ordförande för socialnämndsutskottet.
Johan Bolinder (M) föreslår att Åsa Ekblad (M) utses till andre vice
ordförande för socialnämndsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om Jessica Möller kan utses till
ordförande för socialnämndsutskottet och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Jimmy Nilsson (SD) kan
utses till förste vice ordförande för socialnämndsutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på om Åsa Ekblad (M) kan utses
till andre vice ordförande för socialnämndsutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Sekreteraren i socialnämndsutskottet.
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14

Val av andre vice ordförande för beredningsutskottet
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Johan Bolinder (M) till andre vice ordförande för
beredningsutskottet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-04, § 234, bl a att inrätta ett
beredningsutskott bestående av 7 ledamöter inkl. en ordförande, 1:e viceoch 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsen förrättade val av ledamöter och
ersättare samt presidium i beredningsutskottet 2021-10-29, § 244, men
uppdraget som andre vice ordförande hölls vakant.
Kommunstyrelsen beslutade tidigare idag § 320, att lägga till ärende Val av
andre vice ordförande för beredningsutskottet i föredragningslistan och
kommunstyrelsen ska därför förrätta val av detsamma.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M) föreslår att Johan Bolinder (M) utses till andre vice
ordförande för beredningsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om Johan Bolinder (M) kan utses
till andre vice ordförande för beredningsutskottet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Kanslienheten.
Sekreteraren i beredningsutskottet.
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Kommunstyrelsen

2021-12-14

Kompletteringsbudget 2022
Ärendenummer KS 2021.216
Kommunstyrelsens beslut
Kompletteringsbudgeten remitteras till budgetgruppen för sedvanlig
hantering.
Protokollsanteckning
Lars Nyström (SD) vill ha fört till protokollet att han förutsätter att kallelse
till budgetgruppen sker i sedvanlig ordning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om att kompletteringsbudget
2022 ska behandlas.
Kanslichef Christian Björkqvist förtydligande att det av reglementet för
kommunstyrelsen framgår om formalia kring kallelsen till kommunstyrelsen
och dess utskott och att det saknas regelverk för utskick av kallelsen till
budgetgruppen.
Ordföranden informerar om att kallelse till budgetgruppen kommer att
skickas ut och att sammanträdet planeras ske 2021-12-15 kl. 15.30, d v s
efter beredningsutskottets sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) föreslår att ärendet remitteras till budgetgruppen för
sedvanlig hantering.
Åsa Ekblad (M) föreslår bifall till Johan Bolinders (M) förslag.
Lars Nyström (SD) föreslår bifall till Johan Bolinders (M) förslag.
Magnus Alm (S) föreslår ajournering.
Kent Olsson (SkuP) föreslår bifall till Johan Bolinders (M) förslag.
Magnus Alm (S) föreslår bifall till Johan Bolinders (M) förslag.
Lena Axelsson (S) föreslår att budgetgruppen sammanträder direkt efter
beredningsutskottet 2021-12-15.
Kent Olsson (SkuP) föreslår att kallelsen till budgetgruppen skickas ut i
sedvanlig ordning.
Lars Nyström (SD) föreslår bifall till Kent Olssons (SkuP) förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan remitteras till
budgetgruppen för sedvanlig hantering och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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