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Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll
Datum: 2021-08-16
Tid: klockan 15:30 - 16:20
Plats: KS-salen/Digitalt
Paragrafer: §173 - §173

Utses att justera
Hans-Peter Jessen

Justeringens plats och tid
Kommunkontoret 2021-08-16, klockan 17:00

Underskrifter
Protokollet justerades 2021-08-16, klockan 17:00 i kommunkontoret Charlottenberg.

Ordförande:
Johanna Söderberg

Justerare:
Hans-Peter Jessen

Sekreterare:
Rebecka Nilsson

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-16. Protokollet
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska
sättas upp inom två dagar efter justering.
Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-08-17. Anslaget har tagits bort
från digitala anslagstavlan 2021-09-07.
Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Närvarolista
Beslutande
Johanna Söderberg (C) ordförande
Annika Hugne (C)
Elsa Badh (C)
Hans Nilsson (-)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
Anders Gustafsson (KD)
Eva Aanerud Karlsson (V)
Helena Ringstrand (SD) ersättare för Stefan Nilsson (SD)
Hans-Peter Jessen (S)
Jens Ericsson (S)
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Hanna Andersson (M)
Ola Dahlström (L)
Övriga närvarande
Birgitta Eklund (S) ej tjänstgörande ersättare
Sylvia Jonasson (C) ej tjänstgörande ersättare
Runar Johansson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare
Bo Sundbäck (S) ej tjänstgörande ersättare
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare
Gun Andersson (M) ej tjänstgörande ersättare
Anders Andersson, kommunchef
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare
Gentiana Meziu, utskottssekreterare
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad
Johan Örnberg, ekonomichef
Margareta Bergman, informationschef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 173

Politisk organisation

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

4

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 173 Politisk organisation
Diarienummer: KS/2021:259

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1. Inrätta en socialnämnd om 5 ledamöter och 5 ersättare.
2. Återkalla kommunstyrelsens alla ledamöters uppdrag inklusive
Krisledningsnämnd som är samma som kommunstyrelsens allmänna utskott,
med hänsyn till att det är en omfattande överföring av uppgifter från
kommunstyrelsen till socialnämnden som sker.
3. Ge uppdraget till förvaltningen att omarbeta styrdokument
4. Inrätta en parlamentarisk grupp i form av tillfällig
kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se över
den politiska organisationen vilket redovisas senast mars 2022.

Reservation
Hans Nilsson (-) reserverar sig mot beslutspunkt två (2) med följande motivering:
Jag reserverar mig mot beslutet att återkalla kommunstyrelsens och
krisledningsnämndens uppdrag.
Detta är bara ett sätt att få bort mig ifrån kommunstyrelse och utskott. Det är tydligt
att alla obekväma och rakryggade som säger vad vi tycker ska bort. Oavsett om det är
politiker eller tjänstemän.
Tjänsteskrivelsen hänvisar till kommunallagens 4 kap 10§ för att motivera att
kommunstyrelsens uppdrag ska återkallas. Kammarrätten i Jönköping ansåg i dom i
mål nr 809-14 att bestämmelsen inte omfattar kommunstyrelsen, eftersom denna har
fasta mandattider som inte kan ändras av fullmäktige. Kammarrätten upphävde
Västerviks kommun att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i
kommunstyrelsen.
Eda kommun har tidigare under mandatperioden gjort en ännu större förändring i
nämndorganisationen genom att inrätta en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden
fick då ta över jävsnämndens uppgifter. Nämnden fick även en del uppgifter som
samhällsbyggnad utfört tidigare. Det var bland annat bygglov och
strandskyddsdispenser. Då var det inte tal om att återkalla kommunstyrelsens
uppdrag. Dessutom var det ju så att de som ville vara med i myndighetsnämnden
själva fick avsäga sig sina platser i kommunstyrelsen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sättet att forcera fram ett beslut om socialnämnd är förkastligt. Frågorna är många;
- Varför ska organisationsförändringen ske ett år före valet?
- Varför ska en fullmäktigeberedning tillsättas för att se över den politiska
organisationen när en del redan kommer att vara förändrad när
fullmäktigeberedningen redovisar sitt uppdrag i mars 2022?
- Vilka åtgärder har fördröjts av att vård- och stöd har fått vänta på beslut i
kommunstyrelsen?
- Varför är det behov att skapa en socialnämnd av ekonomiska skäl? Det har inte varit
på tal tidigare år när underskotten för vård- och stöd varit än större.
- Varför är det inte lika viktigt att göra en grundlig beredning av en kommande
socialnämnd som det var när myndighetsnämnden skapades.
- Varför har inte Allmänna utskottet, Vårdutskottet och berörda tjänstemän fått
komma till tals.
- Är det så viktigt för kommunchef och kommunalråd att bli av med mig från KS och
utskott att ett sånt här hafsverk till tjänsteskrivelse ska vara det enda
beslutsunderlaget?

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten Vård och stöd har under året drabbats av kostnadsökningar som är
långt över det budgeterade. Ett antal olika åtgärder för att komma tillrätt med detta har
diskuterats. En åtgärd på politisk nivå för att hantera det ekonomiska läget inom vård
och stöd är att inrätta en socialnämnd. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-0630 informerade kommunstyrelsen ordförande om läget och att en nämnd skulle kunna
inrättas.
Socialnämnden övertar i princip alla de uppgifter som kommunstyrelsen och
vårdutskottet ansvar för. Detaljer kring detta kommer att framgå av kommande
styrdokument. Nämnden lyder direkt under kommunfullmäktige.
Kommunallagen ger fullmäktige möjligheten att återkalla uppdragen för samtliga
förtroendevalda i kommunstyrelsen vid förändringar i nämndorganisationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 §171
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-15

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Söderberg (C) med bifall av Hans-Peter Jessen (S): Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1. Inrätta en socialnämnd om 5 ledamöter och 5 ersättare från 1 oktober.
2. Återkalla kommunstyrelsen uppdrag inklusive Krisledningsnämnd som är
samma som kommunstyrelsens allmänna utskott från 1 oktober, med hänsyn
till att det är en omfattande överföring av uppgifter från kommunstyrelsen till
socialnämnden som sker.
3. Ge uppdraget till förvaltningen att omarbeta styrdokument
4. Inrätta en parlamentarisk grupp i form av tillfällig
kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se över
den politiska organisationen vilket redovisas senast mars 2022.
Hans Nilsson (-) med bifall av Helena Ringstrand (SD): Återremiss till allmänna
utskottet och vårdutskottet med anledning att göra en lika grundlig beredning som när
Myndighetsnämnden inrättades.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avgörande idag.
Nej-röst för avgörande senare (återremiss).

Omröstningsresultat
Med tretton ja-röster för avgörande idag och två nej-röster för avgörande senare
(återremiss) beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Annika Hugne (C)

X

Elsa Badh (C)

X

Hans Nilsson (-)

X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)

X

Anders Gustafsson (KD)

X

Justerandes signaturer
Ordförande

Nej-röst

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Eva Aanerud Karlsson (V)

X

Helena Ringstrand (SD)

X

Hans-Peter Jessen (S)

X

Jens Ericsson (S)

X

Dan Säterman (S)

X

Monica Aarholdt (S)

X

Odd Westby (S)

X

Hanna Andersson (M)

X

Ola Dahlström (L)

X

Johanna Söderberg (C)

X

Summa

Tretton (13)

Två (2)

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson (-) med bifall av Helena Ringstrand (SD): Yrkar avslag gällande
beslutspunkt två (2) med motiveringen att inga uppdrag i kommunstyrelsen behöver
återkallas.

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer Johanna Söderbergs förslag mot Hans Nilssons förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Johanna Söderbergs förslag.
Nej-röst för Hans Nilssons förslag.

Omröstningsresultat
Med tretton ja-röster för Johanna Söderbergs förslag och två nej-röster för Hans
Nilssons förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Johanna Söderbergs förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Annika Hugne (C)
Justerandes signaturer
Ordförande

Ja-röst
X

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Nej-röst
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Elsa Badh (C)

X

Hans Nilsson (-)

X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)

X

Anders Gustafsson (KD)

X

Eva Aanerud Karlsson (V)

X

Helena Ringstrand (SD)

X

Hans-Peter Jessen (S)

X

Jens Ericsson (S)

X

Dan Säterman (S)

X

Monica Aarholdt (S)

X

Odd Westby (S)

X

Hanna Andersson (M)

X

Ola Dahlström (L)

X

Johanna Söderberg (C)

X

Summa

Tretton (13)

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Två (2)

