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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-12-17

KS 2018/308

Plats och tid

Parken kl. 09.00–15.45

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD), närvarar § 233-241
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Wictor Olsson (SD)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Mariann Sjöström (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ib Rundqvist (M)
Ismet Dedic (S)
Bertil Larsson (SÖS), närvarar §§ 233-238
Mats Andersson (SD)
Otto von Arnold (-)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M), närvarar §§ 233-238
Layal Chidiac (S), närvarar från §§ 239
Thomas Malmqvist (SD)
Ola Olsson (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
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Tjänstgörande ersättare

Anna Holst (SD), för Anita Persson (SD), från §§ 242
Paul Lövdahl (S), för Veronica Larsson (S)
Lizian Kyreus (S), för Marianne Pettersson (S)
Hans Björklund (S), för Andreas Persson (S)
Anitha Lata (S), för Layal Chidiac, §§ 233-238
Mårten Bönnemark (M), för Jonas Bjunö (M)
Eric Samuelsson (M), för Roger Persson (M), från §§ 239
Sven Tilly (SÖS), för Bertil Larsson (SÖS), från §§ 239

Ersättare

Christer Jönsson (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S), från §§ 249
Gunnar Hedin (M), från §§ 243
Ann Kajson Carlqvist (M)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Hansson (C)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Lindstrii (L)
Lotta Belstad (L)
Tomas Tigerschiöld (MP), från §§ 233-249
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

233-264

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Utdragsbestyrkan
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-02

Datum då anslaget tas ned

2019-01-24

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 236 Ny nämnds- och förvaltningsorganisation
för mandatperioden 1 januari 2019 - 31
december 2022
Dnr KS 2017/578

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-15 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 2019-2022 blir i
enlighet med alternativ C i bifogad Slutrapport Ny nämnds- och
förvaltningsorganisation Trelleborgs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att återremittera ärendet. Som skäl för
återremissen angavs i debatten att det saknas ekonomisk konsekvensbeskrivning
och tidplan, man lyfte vidare frågor om det är fackligt samverkat, om det gjorts
riskanalys utifrån arbetsmiljölagen samt vad detta innebär för de anställda i form av
eventuell övertalighet.

Beredning
Kommunfullmäktige (KF) hade vid dess sammanträde 2018-11-26 att fatta beslut
om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för 2019-2022 samt välja styrelse och
nämnder före årets utgång för att dessa ska kunna tillträda när mandatperioden
inleds den 1 januari 2019. Ärendet behandlades och församlingen beslutade i en så
kallad minoritets återremiss att ärendet går tillbaka till Kommunstyrelsen för
komplettering. Det beslutsunderlag som hanterades i KF och som var uppe till
facklig samverkan (KÖS 20181116 §4), det utgör en beskrivning och underlag för
att en styrelse (KL 3 kap § 3) och de nämnder (KL 3 kap §4) som utöver styrelsen
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning ska
kunna tillsättas och fullgöras. Dessutom beskrivs de funktioner som avses att
reorganiseras och eller flyttas mellan de olika nämnderna. Det innebär, och som
ärendet var formulerat, att styrelse och nämnder skulle fastställas för att därefter
utgöra underlag för vidare beredning och hantering. Denna beredning ska klarlägga
ekonomiska effekter och dess konsekvenser, hur dessa kommer att påverka i
utförarorganisationen, den ska utföra grundliga risk och konsekvensanalyser vid
berörda funktioner och arbetsplatser samt genomföra erforderlig facklig
samverkan. Detta ska i enlighet med tidigare politiska beslut genomföras under
verksamhetsåret 2019 och vara fullt ut vara genomfört per den 31 december 2019.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommundirektören att återkomma till
kommunfullmäktige senast torsdagen den 13 december kl. 16 med en
komplettering för beslut på kommunfullmäktige den 17 december 2018.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet vid extra sammanträde den 13 december.
Ärendet kommer därefter att kompletteras med kommunstyrelsens beslut.

Justerares signaturer
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Yrkande
Henrik Silfverstolpe (L), med instämmande av Mikael Rubin (M), yrkar bifall till
förslaget.
Christer Dahlberg (SÖS, med instämmande av Mikael Rubin (M), yrkar att ärendet
återrapporteras till kommunfullmäktige i april 2019.

Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) meddelar att miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Patrik Holmberg (C) meddelar att centerpartiet inte deltar i beslutet.
Christer Dahlberg (SÖS) meddelar att söderslättspartiet inte deltar i beslutet.
Torbjörn Karlsson (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 2019-2022 blir i
enlighet med alternativ C i bifogad Slutrapport Ny nämnds- och
förvaltningsorganisation Trelleborgs kommun, samt
att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige i april 2019.

Protokollsanteckning
Emil Samnegård (MP) anmäler protokollsanteckning från miljöpartiet.
Torbjörn Karlsson (S) anmäler protokollsanteckning från socialdemokraterna.

Skickas till
Samtliga nämnder

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

