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Övriga deltagare
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer
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Dnr 1-2020

§ 42 Framställning om extra ärende – Avsägelser och
val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet ”Val och avsägelser” tas ej upp på dagordningen, då
enhällighet därom enl kommunallagen 5 kap 52 § ej råder.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige får i undantagsfall ta upp ett ärende som kräver skyndsam
handläggning utan föregående tillkännagivande under förutsättning att samtliga
närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare beslutar det (KL 5:52).

Beslutsunderlag
Kommunallagen (SFS 2017:725)

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): ”Avsägelser och val” tas upp som extra ärende på
dagordningen.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C) och Bedrija Halilovich (S).
Då extra ärenden på kommunfullmäktige kräver enhällighet konstaterar
ordföranden att ärendet ej kan tas upp på dagordningen.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C): ”Det är med stor förvåning vi hör argumenten till varför de
styrande inte vill lägga till punkten Val på dagordningen.
Punkten är väl förberedd efter samtal och mail till KF ordförande där vi
meddelat vem som ska efterträda vår ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.”
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 110-2020

§ 43 Utökad budgetram för kommunstyrelsen år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budgetram för
år 2020 med tio miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till
förfogande.
2. Det utökade anslaget för kommunstyrelsen finansieras genom eget
kapital från föregående år.
3. Vid eventuella statsbidrag knutna till kostnadsökningar på grund av
Covid-19 skall dessa om möjligt sökas.
4. De tio miljoner som beslutas om kommunstyrelsen anslag till förfogande
skall endast användas inom ramen för åtgärder och händelser på grund
av Covid-19.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Anna Berg von Linde (M), Kim
Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Angelie Fröjd (M), Sten
Schmidt (SD), Bo Persson (SD), Bengt Jönsson (SD), Stefan Pettersson (M),
Hans Lindström (SD), Aase Jönsson (KD), Mats Hannander (SD), Agneta
Sörensson (M), Jenny Ulfvin (SD) och Jörgen Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Teddy Nilssons m fl avslagsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den svåra samhällsstörningen som Coronaviruset utgör finns
det ett akut behov av att utöka kommunstyrelsens, eller vid behov krisledningsnämndens resurser. Dessa utökade resurser möjliggör för kommunen att
hantera denna påfrestning på samhället på ett adekvat sätt.
Därför föreslås att kommunstyrelsens budgetram för år 2020 utökas med tio
miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till förfogande. Åtgärden föreslås
vidare finansieras genom eget kapital från föregående år.
Det svenska krisberedskapssystemet bygger på den så kallade ansvarsprincipen. Det innebär att den nämnd som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden också har ansvaret för verksamheten under en kris så
långt det är möjligt.
Den specialreglering som finns i lag vid extraordinära händelser syftar till att
effektivisera gällande ordning för beslutsfattande och skapa en förberedelse för
att kunna hantera en kris. Om krisledningsnämndens skulle aktiveras och ta
över vissa eller alla nämnders uppdrag så är det viktigt att notera att
krisledningsnämnden inte får fatta andra typer av beslut än de övertagna
nämnderna kan göra under normala förhållanden eller i övrigt göra undantag
från befintliga regelverk.
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Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) ger alltså inte
kommunen som helhet några ytterligare mandat. Det kan till exempel aldrig bli
aktuellt att krisledningsnämnden övertar kommunstyrelsens långsiktiga ansvar
att bereda budget.
Kommunala nämnders verksamhet och arbetsformer ska preciseras i de
reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och detta gäller givetvis
även krisledningsnämnden.
Kommunen avgör själv, inom lagens ram, vilka befogenheter som vid en
extraordinär händelse får lämnas över till krisledningsnämnden. Oavsett vad
som föreskrivits i reglementet får krisledningsnämnden ta över uppgifter endast
i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
I Svalövs kommuns reglementen för krisledningsnämnden och kommunstyrelsen finns inte angivet att någon omfördelning av anslag mellan nämnder
får ske. Det finns inte heller någon reserv avdelad förutom kommunstyrelsens
anslag till förfogande om femhundra tusen kronor.
Krisledningsnämnden har i sitt reglemente följande skrivning: ”I övrigt har
krisledningsnämnden till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga”.
Även om ovanstående ger en viss handlingsfrihet medger den inte att en
enskild nämnd kan besluta om en utökad budget till sig själva. Denna uppgift
faller även i kris på kommunfullmäktige. Skrivningen kan också avse t ex
personella och lokalresurser.
Kommunen har vidare ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att
kommunen vid en samhällsstörning (en extraordinär händelse, enligt lagens
terminologi) ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår
samordning i vidtagna krishanteringsåtgärder samt att aktörerna samordnar sin
information till allmänheten. Genom kommunens förmåga att verka för
samordning av aktörer vid samhällsstörning skall kommunen också stå värd för
en ISF (Inriktnings- och samordningsfunktion), vilket behov kan påkallas av alla
aktörer och initieras av kommunens ISK (inriktnings- och samordningskontakt).
Även denna roll kan komma att ta resurser i anspråk.
Med anledning av den svåra samhällsstörningen som Coronaviruset utgör finns
det ett akut behov av att utöka kommunstyrelsens, eller vid behov krisledningsnämndens resurser. Dessa utökade resurser möjliggör för kommunen att
hantera denna påfrestning på samhället på ett adekvat sätt.
Därför föreslås att kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens budgetram för
år 2020 med tio miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till förfogande.
Åtgärden föreslås vidare finansieras genom eget kapital från föregående år.

Beslutsunderlag
Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544)
Krisledningsnämndens reglemente (KF § 24/2019)
Kommunstyrelsens reglemente (KF § 33/2020)
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2020
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C),
Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Lennart Pettersson (C),
Torbjörn Ekelund (L), David Lenander (V) och Anneli Persson (S): 1)
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budgetram för år
2020 med tio miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till förfogande. 2) Det
utökade anslaget för kommunstyrelsen finansieras genom eget kapital från
föregående år. 3) Vid eventuella statsbidrag knutna till kostnadsökningar på
grund av Covid-19 skall dessa om möjligt sökas.
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen
Ripa (FI), Lennart Pettersson (C), Torbjörn Ekelund (L), David Lenander (V) och
Anneli Persson (S): De tio miljoner som beslutas om kommunstyrelsen anslag
till förfogande skall endast användas inom ramen för åtgärder och händelser på
grund av Covid-19.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på Jan Zielinskis m fl
yrkande.
Ajournering 19.05 – 19.10

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande och 19 nej-röster för
bifall till Jan Zielinskis m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta
Jan Zielinskis m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
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Omröstningsbilaga 1) - § 43 Utökad budgetram för kommunstyrelsen år 2020
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

1 Teddy Nilsson

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

1

9 Torbjörn Ekelund

L

1

Jävig

1

1
1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

1

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Émilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

Agneta Sörensson, tjg ers för A
32
Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

1
1
1
1

1

1

SUMMA
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Nej

16
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0

0

