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Sammanträdesprotokoll 2022-02-28
Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

2022-02-28 - EFS-gården Åsljunga klockan 19.00-20:05.
Enligt till protokollet fogad närvarolista.

Övriga deltagande
Jesper Bokefors - kommunjurist
Stefan Christensson - kommunchef
Louise Johansson - utredare
Justering
Justerare

Emily Haydari (SD) och Jon Strömberg (M)

Plats och tid

Direktjustering

Justerade paragrafer

§§ 8 - 8

Underskrifter
Ordförande
.................................................................
Magnus Håkansson
Justerare
.................................................................
Emily Haydari
.................................................................
Jon Strömberg
ANSLAG
Protokollet är justerat genom digital signering. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på
www.orkelljunga.se.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-02-28

Datum för anslag

2022-02-28

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet

Datum för nedtagande
2022-03-22
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-02-28
Omröstningar
Ordinarie ledamöter

Närvaro

KS § NB
Ja

Nilsson, Morgan, SD
Nilsson Per-Uno, M
Olsson Christer, S
Brorsson Tommy,
Strömberg Jon, M
Gustavsson Martin, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Bencsik Niclas S
Engelbrekt Daniel, KD
Bengtsson Michael, SD
Nennestam Kristoffer, M
Nilsson Tomas, C
Josefsson Matti, SD
Silfvergren Arne, S
Nilsson Henrik, M
Bengtsson May, SD
Håkansson Tommy, S
Edvardsson Gunnar, KD
Anderberg Lennart, SD
Rosbäck Theresa, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
Svensson Ingmar, S
Johansson Andreas, C
Gustafsson Sven, SD
Linderos Henrik, M
Unosson Christer, KD
Stebner Tyrone, S
Haydari Emily, SD
Jönsson Annika, M
Svensson Stefan, SD
Jansson Minette, S
Hammar Henrik, M
Håkansson Magnus, KD
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F = frånvarande

§
Ja

§
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Innehållsförteckning
KF §8
Antal ledamöter samt andel ersättare i kommunfullmäktige för
kommande mandatperiod

4-7
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KF §8 KLK.2021.377

101

Antal ledamöter samt andel ersättare i
kommunfullmäktige för kommande mandatperiod
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
·
·
·

Antalet ledamöter i fullmäktige under nästa mandatperiod
ska vara oförändrat, det vill säga bestämmas till 37
ledamöter.
Andelen ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod
ska vara oförändrad, det vill säga bestämmas till hälften av
det antal platser som varje parti får i fullmäktige.
Beslutet innnebär att fullmäktiges arbetsordning revideras
genom ett tillägg till §1 som beskriver andelen ersättare i
fullmäktige.

Ärendet direktjusteras.
Ärendebeskrivning
Niclas Bengtsson (SD) yrkar avslag till punkt 1 i kommunstyrelsens
förslag med ändringen att antalet ledamöter i fullmäktige nästa
mandatperiod ska bestämmas till 31 ledamöter.
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag för hela
den socialdemokratiska gruppens räkning.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag samt Niclas Bengtssons (SD) förslag om
avslag till punkt 1 med ändring att antalet ledamöter i fullmäktige nästa
mandatperiod ska bestämmas till 31 ledamöter. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Niclas Bengtssons
förslag. Omröstningen utfaller med 24 ja-röster, 11 nej-röster samt 2
röster som avstår. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultatet framgår av till protokollet bifogad lista.
Bakgrund
Om kommunfullmäktige ska ändra antalet ledamöter och/eller ersättare
i fullmäktige inför kommande mandatperiod, ska fullmäktige i enlighet
med 5 kap. 7-8 §§ kommunallagen besluta om detta före utgången av
februari månad under valåret.
Ärendets rubriksättning har reviderats inför kommunfullmäktiges
sammanträde för att stå i bättre överensstämmelse med ärendets
nuvarande innehåll.
Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutade efter yrkande från
Christian Larsson (M) 2021-12-15 att partigrupperna ska återkomma
med svar avseende hur många ledamöter respektive ersättare de vill se i
kommunfullmäktige under kommande mandatperiod. Frågan om
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska återrapporteras åt
arbetsutskottet 2022-01-19.
Kommunjurist Jesper Bokefors fick i uppdrag att översända en enkät
till partigrupperna som ska besvaras. Samtliga partigrupper har
inkommit med önskemål om antal ledamöter i kommunfullmäktige
under kommande mandatperiod.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 beslutade enligt Christian
Larssons (M) förslag till beslut, det vill säga att antal ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige för kommande mandatperiod blir
oförändrad.
Kommunstyrelsen 2022-02-02
Kommunledningsförvaltningen har efter arbetsutskottets sammanträde
2022-01-19 sett över reglementet för antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige och föreslår att beslutet i det fall kommunstyrelsen
ställer sig postiv till komunstyrelsens arbetsutskotts förslag istället
skrivs på följande sätt:
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

6(7)

Sammanträdesprotokoll 2022-02-28
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
·
·
·

Antalet ledamöter i fullmäktige under nästa mandatperiod ska
vara oförändrat, det vill säga bestämmas till 37 ledamöter.
Andelen ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod ska
vara oförändrad, det vill säga bestämmas till hälften av det antal
platser som varje parti får i fullmäktige.
Beslutet innnebär att fullmäktiges arbetsordning revideras
genom ett tillägg till §1 som beskriver andelen ersättare i
fullmäktige.

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige under
nästa mandatperiod ska bestämmas till 31 ledamöter samt att andelen
ersättare ska bestämmas till hälften. Anneli Eskilandersson (SD) och
Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till Niclas Bengtssons (SD) förslag.
Christian Larsson (M), Clas Engström (KD), Arne Silfvergren (S),
Tomas Bjertner (S) samt Tomas Nilsson (C) yrkar bifall till punkt 1 och
2 i kommunledningsförvaltningens förslag, det vill säga att antal
ledamöter och ersättare i fullmäktige under nästa period ska vara
oförändrat.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, punkt 1 och 2 i
kommunledningsförvaltningens förslag samt Niclas Bengtssons (SD)
förslag och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 och 2 i
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Efter omröstning
konstateras att kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 och 2 i
kommunledningsförvaltningens förslag.
Den sverigedeomkratiska gruppen reserverar sig mot punkt 1 i beslutet.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen även kan besluta att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att fullmäktiges arbetsordning
revideras genom ett tillägg till § 1 som beskriver andelen ersättare i
fullmäktige och finner att så sker.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Mandatfördelning regler och räkneexempel.pdf
Antal ledamöter i kommunfullmäktige i skånska kommuner
mandatperioden 2018-2022.PNG
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Digitala Signaturer

