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§ 224 Förändring av antalet ledamöter och
ersättare i de kommunala nämnderna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Från och med mandatperioden 2019 ändras antalet ersättare i
nämnderna enligt följande:
Kommunstyrelsen

9 ersättare

Socialnämnden

9 ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

9 ersättare

Bygg- och miljönämnden

5 (oförändrat)

Tekniska nämnden

5 ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

5 ersättare

Valnämnden
Revisionen

5 ersättare (oförändrat)
6 ordinarie ledamöter

Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation:
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot att KF beslutar att minska
antalet ledamöter i de kommunala nämnderna. SD lade in detta
ärende utan diskussion, utan beredning och helt utan konstruktiva
samtal. Det var ett mycket arrogant angrepp, märkt med en stor dos
härskartekniker mot oppositionen.
Detta bådar inte gott för framtiden då det gäller den politiska
diskussionen i Hörby. Socialdemokraterna har alltid värnat goda och
konstruktiva samt förberedande samtal innan beslut med alla
politiska partier. Vi ser nu att SD inte anser att detta är viktigt.
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Att minska antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse
leder till minskad demokrati. Det leder till minskad möjlighet för
ersättare att lära upp sig för framtida uppdrag. Vi socialdemokrater
kan endast tolka det som så att SD har stora bekymmer med att
bemanna alla poster tillsammans med M och SPI. Att SD vill hålla så
stor makt till sig själva och då strypa antalet ledamöter i politiken.
Då gruppledaren Stefan Borg SD, raljerar med att ersättarna är
ålderstigna och kostar pengar i arvode så kan vi Socialdemokrater
endast djupt beklaga den av SD ovärdiga och oprofessionella
hanteringen av ärendet i KF.

§ 224, forts.
Liberalerna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar
sig muntligt mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda
fullmäktige besluta om att ändra antalet ledamöter och ersättare i en
nämnd utan föregående beredning.
Stefan Borg (SD) presenterar ett förslag till förändring av antalet
ledamöter och ersättare i nämnderna enligt följande:
Kommunstyrelsen, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden

9 ersättare

Bygg- och miljönämnden

5 ersättare

Tekniska nämnden

5 ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnden

5 ersättare
5 ersättare

(oförändrat)
Revisionen
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Yrkanden
Uno Hansson (V) yrkar avslag på det framlagda förslaget.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till det framlagda förslaget.
Tommy Hall (S) med biträde av Susanne Meijer (S) yrkar att ärendet
skall ajourneras.
Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet skall avgöras idag.
Kristina Hansen (KD) yrkar bifall till förslaget om utökning av
antalet revisorer och yrkar i övrigt avslag på Sverigedemokraternas
förslag.
Tommy Hall (S) yrkar att Bygg- och miljönämnden skall ha 7
ersättare samt att ärendet skall avgöras idag.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först proposition på
förslaget om minskning av antalet ersättare i Kommunstyrelsen till 9
och finner majoritet för detta.
Omröstning begärs.
Härefter ställer ordföranden proposition på förslaget till ändring av
antalet ersättare i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden samt antalet
ledamöter i revisionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ändra antalet ersättare och ledamöter i enlighet med förslaget.

§ 224, forts.
Härefter ställer ordföranden proposition på förslaget från
Centerpartiet och Tommy Hall (S) att antalet ersättare i Bygg- och
miljönämnden skall vara 7 och finner att kommunfullmäktige avslår
detta förslag.
Omröstning
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Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
Den som stöder Sverigedemokraternas förslag om att ändra antalet
ersättare i Kommunstyrelsen till 9, röstar ja.
Den det ej vill röstar nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 19 nej-röster.
Ja röstar Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Astrid Lofs (SD), StenErik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Marie Friberg (SD), Mattias
Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD), Anders
Hansson (SD), Peter Johansson (SD), Göran Olsson (SD), Svend
Östergaard (SD), Mattias Jeppsson (M), Lars-Göran Ritmer (M),
Anette Persson (M), Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar
Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt Hedlund (SPI), Percy
Hallquist (SPI) och Johan Ohlin (SD).
Nej röstar Mikael Olsson (KD), Kristina Hansen (KD), Ingela
Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C), Gunvor
Håkansson (C), Alling Svensson (C), Jens Rosberg (L), Stefan
Jepson (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Susanne Meijer (S),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S), Lena
Rosvall (S), Anders Johansson (S), Jörgen Leufstedt (MP) och Uno
Hansson (V).
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Sverigedemokraternas
förslag.
Beslutsunderlag
Förslag från Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser.
_____
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