Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:20

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S) §§5-22
David Westlund (S)
Marianne Svensson (S)
Lars Månsson (S)
Jenny Pernton (S)
Mats Löfström (S)
Naida Mahmutovic (S)
Naser Gohari (S)
Tina Löfström (S)
Jörgen Håkansson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)
Catharina Malmborg (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Bengt Andersson (M) §§5-22
Peter Sjögren (M)
Bo-Göran Hansen (M)
Lena Hugosdotter Sundberg (M)
Tony Ekblad (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande)
Andrea Wramfelt (SD)
Axel Johansson
Thomas Bondesson (SD)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Ted Bondesson (SD)
Kari Kajén (SD)
Jimmie Ramquist (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C)
Madeleine Atlas (C)
Jasmina Muric (C)
Bertil Jönsson (C)
Anders Molin (C)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
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Lars Holmström (V)
Mauricio Sanchez (V)
Margaretha Holmquist (L)
Daniel Rhodin (L)
Rickard Sallermo (MP)
Benjamin Ülger (KD)
Agneta Nilsson (S) §§1-4 ersätter Janet Andersson (S)
Rikard Malmborg (M) §§1-4 ersätter Bengt Andersson (M)
Magnus Pålsson (M) ersätter Christine Melinder (M)
Jörgen Andersson (M) ersätter Marcus Quist (M)
Mirjana Stakovska (MP) ersätter Mona Baker (MP)
Ej tjänstgörande
ersättare

Agneta Nilsson (S) §§5-22
Henrik Månsson (S)
Amila Pasic (S)
Gabriel Barjosef (S)
Kamal Hathamuna Blyborg (S)
Jan-Åke Larsson (S)
Anna Biegus-Nilsson (S)
Kire Gelevski (S)
Anette Palm (S)
Rikard Malmborg (M) §§5-22
Claus-Göran Wodlin (M)
Oliver Hansen (M)
Dennis Larsen (SD)
Kent Björk (SD)
Kristian Zahtila (SD)
Sofia Hagerin (C)
Krister Carlberg (C)
Eva Rebbling (V)
Lars Dreja (V)
Sven-Olov Wallin (L)
Erik Holmquist (L)
Mirsen Ülger (KD)

Övriga närvarande

Agneta Fristedt (kommunjurist)
Christina Nilsson (kommunsekreterare)

Utses att justera

Catharina Malmborg (M)
Ted Bondesson (SD)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2019-03-04

Protokollet omfattar
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Sekreterare
Christina Nilsson

Ordförande
Lena Emilsson (S)
Justerande
Catharina Malmborg (M)
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INNEHÅLL
§1

Val av protokolljusterare

§2

Ändring av föredragningslistan

§3

Information från Kraftringen AB

§4

Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Bostads AB samt revisor med
suppleant

§5

Val av ledamöter till styrelsen för Ebo (Eslövs bostad) Invest AB samt
revisor med suppleant

§6

Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Industrifastigheter AB samt val
av revisor med suppleant

§7

Val av ledamöter till styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Gäddan samt
val av revisor med suppleant

§8

Val av ledamöter och ersättare för styrelsen till Kraftringen AB samt val
av revisor med suppleant

§9

Val av ledamöter till styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB samt
val av revisor med suppleant

§10

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 157, 2018 Val till VA Syd
förbundsfullmäktige

§11

Utbetalning av mandat- och partistöd för 2019

§12

Tecknande av hyreskontrakt för nytt LSS-boende; Rådjuret 1, Eslöv

§13

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V)
och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436
Harlösa-Löberöd till Harlösa

§14

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen
(SD) om bostäder för nyanlända

§15

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen
(SD) Ökat underhåll av kommunens parker

§16

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD), Marlen Ottesen (SD),
Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) - utreda möjligheterna att
införa kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslövs kommun

§17

Fråga från Lars Holmström (V) till Johan Andersson (S) angående bidrag
till Eslövs kommun under 2019

§18

Fråga från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S) - finns det
pengar avsatta i budgeten för förbättrad parkbelysning i
Trollsjön/Skytteskogen

§19

Entledigande av Marlen Ottesen (SD) från sitt uppgrag som nämndeman
vid Lunds Tingsrätt samt fyllnadsval
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§20

Entledigande av Michael Harding (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Servicenämnden

§21

Entledigande av Mona Baker (MP) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige

§22

Anmälningar för kännedom
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§1
Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Catharina Malmborg (M) och Ted Bondesson (SD) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll den 4 mars 2019. Till ersättare utses Mikael Wehtje (M).
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§2
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Komunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
Ärende 14 b - Motion från Fredrik Ottesen (SD), Marlen Ottesen (SD), Ted
Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) – utreda möjligheterna att införa
kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslövs kommun
Ärende 15 b - Fråga från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S) - finns det
pengar avsatta i budgeten för förbättrad parkbelysning i Trollsjön/Skytteskogen
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§3
Information från Kraftringen AB
Ärendebeskrivning
Sezgin Kadir, VD på Kraftringen, informerar dels om Kraftringens verksamhet och
organisation men även om uppdrag, målsättning och vilka samarbeten Kraftringen
har med Eslövs kommun.
Beredning
- Informationen läggs till handlingarna.
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§4

KS.2019.0034

Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Bostads AB samt revisor med
suppleant
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande och vice ordförande
i styrelsen för Eslövs Bostads AB samt revisor med suppleant för tiden från
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 2, 2019 Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs
Bostads AB samt revisor med suppleant
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Yrkanden
Ingemar Jeppsson (C) yrkar att val av ledamöter ska ske genom proportionellt valsätt
i följande ärenden: Ärende 3 (Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Bostad AB),
4 (Val av ledamöter till styrelsen för Ebo (Eslövs Bostad) Invest AB) och 8 (Val av
ledamöter till styrelsen för Mellanskånes Renhållning AB).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Ingemar Jeppssons (C) yrkande och finner genom
handuppräckning, där fler än sex ledamöter räcker upp, att kommunfullmäktige
beslutar att genomföra ovanstående val genom proportionellt valsätt.
Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Catharina Malmborg (M) och Ted Bondesson (SD) till biträdande
valförrättare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Mikael Wehtje (M) prickar
av de röstande vid urnan.
Justerares signatur
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När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 4 grupper inklusive blanka och räknas.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna (S-M-L)
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har det
lämnats 26 röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Mikael Wehtje
2. Henrik Månsson
3. Ingrid Lennerwald
4. Kenneth Jönsson
Valsedelsgruppen 4 i Samverkan (4 i Sam)
Inom valsedelgruppen 4 i Samverkan (Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de
gröna och Kristdemokraterna) har det lämnats 12 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Laila Fast Petrovic
2. Anders Molin
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Fredrik Ottesen
2. Dennis Larsen
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
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Fördelning av platser
De sju platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande:
Jämförelsetalet (A) för en grupp är lika med det antal röster som valsedelgruppen har
fått, så länge gruppen inte tilldelats någon plats. För varje gång en grupp tilldelats en
plats, ska jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som
motsvarar det antal platser som gruppen tilldelats, ökat med 1 (B). Vid lika
jämförelsetal ska avgörandet ske genom lottning.
Jämförelsetalen (innan någon plats tilldelats) blir: S-M-L: 26, 4 i Sam: 12 och SD:
10.
Plats Valsedelgrupp A

B

Valda

1

S-M-L

26

Mikael Wehtje (M)

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Laila Fast Petrovic (V)

4

SD

10

Fredrik Ottesen (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Ingrid Lennerwald (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Kenneth Jönsson (S)

7

4 i Sam

6

26/2 Henrik Månsson (S)

12/2 Anders Molin (C)

Val av ordförande och vice ordförande samt revisor och suppleant
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Mikael Wehtje
(M) till ordföranden och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Henrik
Månsson (S), Laila Fast Petrovic (V) eller Fredrik Ottesen (SD) till vice ordförande.
Ordförande finner att sluten omröstning ska ske.
Justerares signatur
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Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske. Ordföranden upplyser om
vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Mikael Wehtje (M) prickar
av de röstande vid urnan.
Omröstningen avbryts på grund av att en ledamot inte avgav sin valsedel vid upprop.
Omröstningen påbörjas på nytt.
När alla ledamöter lagt sin röst förklarar ordförande röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 26 röster för Henrik Månsson (S), 12 röster för Laila Fast Petrovic (V), 10
röster för Fredrik Ottesen (SD) och 3 blanka utser fullmäktige Henrik Månsson (S)
som vice ordförande.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kurt Håkansson
(S) till revisor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Håkan Elleström
(M) som suppleant och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023:
- Mikael Wehtje (M)
- Henrik Månsson (S)
- Laila Fast Petrovic (V)
- Fredrik Ottesen (SD)
- Ingrid Lennerwald (S)
- Kenneth Jönsson (S)
- Anders Molin (C)
Till ordförande utses: Mikael Wehtje (M)
Till vice ordförande utses: Henrik Månsson (S)
Till revisor utses: Kurt Håkansson (S)
Till suppleant utses: Håkan Elleström (M)
Justerares signatur
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Expedieras till
Eslövs Bostads AB
Förtroendemannaregistret
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§5

KS.2019.0033

Val av ledamöter till styrelsen för Ebo (Eslövs bostad) Invest AB samt
revisor med suppleant
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande och vice ordförande
i styrelsen för Eslövs Bostad Invest AB samt revisor med suppleant för tiden från
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 3, 2019 Val av ledamöter till styrelsen för Ebo (Eslövs
bostad) Invest AB samt revisor med suppleant
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om det är fullmäktiges mening att val av ledamöter till styrelsen
för Eslövs Bostad Invest AB ska ske genom proportionellt valsätt. Genom
handuppräckning, där fler än sex ledamöter räcker upp, beslutar fullmäktige i
enlighet med detta.
Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Catharina Malmborg (M) och Ted Bondesson (SD) till biträdande
valförrättare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Mikael Wehtje (M) prickar
av de röstande vid urnan.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
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Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 4 grupper inklusive blanka och räknas.
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna (S-M-L)
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har det
lämnats 26 röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Mikael Wehtje
2. Henrik Månsson
3. Ingrid Lennerwald
4. Kenneth Jönsson
Valsedelsgruppen 4 i Samverkan (4 i Sam)
Inom valsedelgruppen 4 i Samverkan (Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de
gröna och Kristdemokraterna) har det lämnats 12 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Laila Fast Petrovic
2. Anders Molin
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Fredrik Ottesen
2. Dennis Larsen
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De sju platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande:
Jämförelsetalet (A) för en grupp är lika med det antal röster som valsedelgruppen har
fått, så länge gruppen inte tilldelats någon plats. För varje gång en grupp tilldelats en
plats, ska jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som
Justerares signatur
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motsvarar det antal platser som gruppen tilldelats, ökat med 1 (B). Vid lika
jämförelsetal ska avgörandet ske genom lottning.
Jämförelsetalen (innan någon plats tilldelats) blir: S-M-L: 26, 4 i Sam: 12 och SD:
10.

Plats Valsedelgrupp A

B

Valda

1

S-M-L

26

Mikael Wehtje (M)

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Laila Fast Petrovic (V)

4

SD

10

Fredrik Ottesen (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Ingrid Lennerwald (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Kenneth Jönsson (S)

7

4 i Sam

6

26/2 Henrik Månsson (S)

12/2 Anders Molin (C)

Val av ordförande och vice ordförande samt revisor och suppleant
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Mikael Wehtje
(M) till ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Henrik
Månsson (S), Laila Fast Petrovic (V) eller Fredrik Ottesen (SD) till vice ordförande.
Yrkanden
Ingemar Jeppsson (C) drar tillbaka 4 i Samverkans förslag att utse Laila Fast Petrovic
(V) till vice ordförande.
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Fredrik Ottesen (SD) drar tillbaka Sverigedemokraternas förslag att utse Fredrik
Ottesen (SD) till vice ordförande.
Beslutsgång
Då det bara återstår ett förslag finner ordföranden att fullmäktige beslutar att utse
Henrik Månsson (S) till vice ordförande.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kurt Håkansson
(S) till revisor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Håkan Elleström
(M) som suppleant och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden från årsstämman 2019 fram till årsstämman 2023:
- Mikael Wehtje (M)
- Henrik Månsson (S)
- Laila Fast Petrovic (V)
- Fredrik Ottesen (SD)
- Ingrid Lennerwald (S)
- Kenneth Jönsson (S)
- Anders Molin (C)
Till ordförande utses: Mikael Wehtje (M)
Till vice ordförande utses: Henrik Månsson (S)
Till revisor utses: Kurt Håkansson (S)
Till suppleant utses: Håkan Elleström (M)
Expedieras till
Eslövs Bostad Invest AB
Förtroendemannaregistret
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§6

KS.2019.0097

Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Industrifastigheter AB samt val
av revisor med suppleant
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse fem ledamöter jämte ordförande och vice
ordförande i styrelsen för Eslövs Industrifastigheten AB samt revisor med suppleant
för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 4, 2019 Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs
Industrifastigheter AB samt val av revisor med suppleant
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag till ledamöter och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kenneth Jönsson
(S) till ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Catharina
Malmborg (M) eller Kari Kajén (SD) till vice ordförande.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) drar tillbaka Sverigedemokraternas förslag att utse Kari Kajén
(SD) till vice ordförande.
Beslutsgång
Då det bara återstår ett förslag finner ordföranden att fullmäktige beslutar att utse
Catharina Malmborg (M) till vice ordförande.
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Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kurt Håkansson
(S) till revisor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Lars Karlsson (M)
som suppleant och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023:
- Kenneth Jönsson (S)
- Marianne Svensson (S)
- Catharina Malmborg (M)
- Håkan Olsson (C)
- Kari Kajén (SD)
Till ordförande utses: Kenneth Jönsson (S)
Till vice ordförande: Catharina Malmborg (M)
Till revisor utses: Kurt Håkansson (S)
Till suppleant utses: Lars Karlsson (M)
Expedieras till
Eslövs Industrifastigheter AB
Förtroendemannaregistret
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§7

KS.2019.0098

Val av ledamöter till styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Gäddan samt
val av revisor med suppleant
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse fem ledamöter jämte ordförande och vice
ordförande i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Gäddan samt revisor med suppleant
för tiden fram till och med årsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 5, 2019 Val av ledamöter till styrelsen för
Fastighetsaktiebolaget Gäddan samt val av revisor med suppleant
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag till ledamöter och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kenneth Jönsson
(S) till ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Catharina
Malmborg (M) eller Kari Kajén (SD) till vice ordförande.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) drar tillbaka Sverigedemokraternas förslag att utse Kari Kajén
(SD) till vice ordförande.
Beslutsgång
Då det bara återstår ett förslag finner ordförande att fullmäktige beslutar att utse
Catharina Malmborg (M) till vice ordförande.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

21 ( 44 )

Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
Kommunfullmäktige
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kurt Håkansson
(S) till revisor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Lars Karlsson (M)
som suppleant och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med årsstämman 2023:
- Kenneth Jönsson (S)
- Marianne Svensson (S)
- Catharina Malmborg (M)
- Håkan Olsson (C)
- Kari Kajén (SD)
Till ordförande utses: Kenneth Jönsson (S)
Till vice ordförande utses: Catharina Malmborg (M)
Till revisor utses: Kurt Håkansson (S)
Till suppleant utses: Lars Karlsson (M)
Expedieras till
Fastighetsaktiebolaget Gäddan
Förtroendemannaregistret
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§8

KS.2019.0041

Val av ledamöter och ersättare för styrelsen till Kraftringen AB samt val
av revisor med suppleant
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter jämte andre vice ordförande samt en
ersättare till styrelsen för Kraftringen AB samt revisor med suppleant för tiden från
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 6, 2019 Val av ledamöter och ersättare för styrelsen till
Kraftringen AB samt val av revisor med suppleant
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Lena Emilsson (S)
och Bo-Göran Hansen (M) till ledamöter och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Jan-Åke Larsson
(S) som ersättare och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Lena
Emilsson (S) till andre vice ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kurt Håkansson
(S) till revisor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Håkan Elleström
(M) som suppleant och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
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Beslut
Till ledamöter utses för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023:
- Lena Emilsson (S)
- Bo-Göran Hansen (M)
Till ersättare utses för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023:
- Jan-Åke Larsson (S)
Till andre vice ordförande utses: Lena Emilsson (S)
Till revisor utses: Kurt Håkansson (S)
Till suppleant utses: Håkan Elleström (M)
Expedieras till
Kraftringen AB
Förtroendemannaregistret
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§9

KS.2019.0099

Val av ledamöter till styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB samt
val av revisor med suppleant
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande till styrelsen för
Mellanskånes Renhållnings AB samt revisor med suppleant för tiden från
årsstämman 2019 och med årsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 7, 2019 Val av ledamöter till styrelsen för
Mellanskånes Renhållnings AB samt val av revisor med suppleant
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om det är fullmäktiges mening att val av ledamöter till styrelsen
för Mellanskånes Renhållnings AB ska ske genom proportionellt valsätt. Genom
handuppräckning, där fler än sex ledamöter räcker upp, beslutar fullmäktige i
enlighet med detta.
Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Catharina Malmborg (M) och Ted Bondesson (SD) till biträdande
valförrättare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Mikael Wehtje (M) prickar
av de röstande vid urnan.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
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Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 4 grupper inklusive blanka och räknas.
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna (S-M-L)
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har det
lämnats 26 röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Tony Hansson
2. Lena Wöhlecke
3. Eva Bengtsson
4. Patrik Jeppsson
Valsedelsgruppen 4 i Samverkan (4 i Sam)
Inom valsedelgruppen 4 i Samverkan (Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de
gröna och Kristdemokraterna) har det lämnats 12 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Rickard Sallermo
2. Ingemar Jeppsson
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Fredrik Ottesen
2. Göran Lindvall
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De sju platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande:
Jämförelsetalet (A) för en grupp är lika med det antal röster som valsedelgruppen har
fått, så länge gruppen inte tilldelats någon plats. För varje gång en grupp tilldelats en
plats, ska jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som
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motsvarar det antal platser som gruppen tilldelats, ökat med 1 (B). Vid lika
jämförelsetal ska avgörandet ske genom lottning.
Jämförelsetalen (innan någon plats tilldelats) blir: S-M-L: 26, 4 i Sam: 12 och SD:
10.

Plats Valsedelgrupp A

B

Valda

1

S-M-L

26

Tony Hansson (S)

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Rickard Sallermo (MP)

4

SD

10

Fredrik Ottesen (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Eva Bengtsson (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Patrik Jeppsson (M)

7

4 i Sam

6

26/2 Lena Wöhlecke (M)

12/2 Ingemar Jeppsson (C)

Val av ordförande och revisor och suppleant
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Tony Hansson (S)
till ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Gunilla Gulam (S)
till revisor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Håkan
Elleström (M) som suppleant och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
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Beslut
Till ledamöter utses för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023:
- Tony Hansson (S)
- Lena Wöhlecke (M)
- Rickard Sallermo (MP)
- Fredrik Ottesen (SD)
- Eva Bengtsson (S)
- Patrik Jeppsson (M)
- Ingemar Jeppsson (C)
Till ordförande utses: Tony Hansson (S)
Till revisor utses: Gunilla Gulam (S)
Till suppleant utses: Håkan Elleström (M)
Expedieras till
Mellanskånes Renhållnings AB
Förtroendemannaregistret
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§ 10

KS.2018.0655

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 157, 2018 Val till VA Syd
förbundsfullmäktige
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut § 157, 2018 utsågs Håkan Bjelkengren (M) som
ledamot till VA Syds förbundsfullmäktige. Enligt kommunallagen 9 kapitlet 7 § är
endast den valbar som är ledamot eller ersättare i medlemskommunens fullmäktige.
Eftersom Håkan Bjelkengren (M) inte är ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige måste nytt val av ledamot göras till VA Syds
förbundsfullmäktige och Håkan Bjelkengren (M) entledigas från uppdraget.
Beslutsunderlag
 Valberednings beslut § 8, 2019 Rättelse av kommunfullmäktigts beslut § 157,
2018 Val till VA Syd förbundsfullmäktige
Beredning
Valberedningen har lämnat ett förslag till ledamot.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Bengt Andersson
(M) som ledamot och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslut
- Håkan Bjelkengren (M) entledigas från uppdraget som ledamot i VA Syds
förbundsfullmäktige.
- Till ledamot utses, för mandatperioden 2019-2022, Bengt Andersson (M)
Expedieras till
VA Syd
Håkan Bjelkengren
Förtroendemannaregistret
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§ 11

KS.2019.0027

Utbetalning av mandat- och partistöd för 2019
Ärendebeskrivning
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 29-32 §§ stadgas hur en kommun får ge ut
partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för
det. Enligt dessa regler, 5 §, ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4
kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari till och med den 31
december och ska ges in till kommunstyrelsen senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Alla partier som nu är representerade i Eslövs kommunfullmäktige, utom
Kristdemokraterna, har lämnat en sådan redovisning. Kristdemokraterna hade ingen
representation i kommunfullmäktige 2018 och erhöll därför inget mandat- och
partistöd.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 14, 2019 Utbetalning av mandat- och partistöd för
2019
 Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd 2019
Beredning
Enligt 2 § reglerna för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd om 25 000 kronor
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första
uppräkningen gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2018
som var 331,87. Grundstödet (partistödet) blir då 37 379 kronor och mandatstödet 26
700 kronor.
Mandaten i kommunfullmäktige är fördelade enligt följande:
Socialdemokraterna – 15 mandat
Sverigedemokraterna – 13 mandat
Moderaterna – 9 mandat
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Centerpartiet – 6 mandat
Vänsterpartiet – 3 mandat
Liberalerna – 2 mandat
Miljöpartiet – 2 mandat
Kristdemokraterna – 1 mandat
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att för 2019 utbetala följande belopp till de lokala
partiorganisationerna representerade i Eslövs kommunfullmäktige:









437 879 kronor till Socialdemokraterna
384 479 kronor till Sverigedemokraterna
277 679 kronor till Moderaterna
197 579 kronor till Centerpartiet
117 479 kronor till Vänsterpartiet
90 779 kronor till Liberalerna
90 779 kronor till Miljöpartiet
64 079 kronor till Kristdemokraterna

Expedieras till
Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen
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§ 12

KS.2018.0618

Tecknande av hyreskontrakt för nytt LSS-boende; Rådjuret 1, Eslöv
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden planerar för att starta ett nytt LSS-boende genom
förhyrning i fastigheten Rådjuret 1. Boendet beräknas vara färdigställt i augusti 2019.
Nämnden har godkänt bifogat hyresavtal och föreslår att kommunstyrelsen
undertecknar avtalet samt beviljar nämnden ekonomisk kompensation. Nettot
avseende hyra blir för tiden augusti – december 2019, 0,390 miljoner kronor och
helårseffekt från 2020 med 0,940 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 18, 2019 Tecknande av hyreskontrakt för nytt LSSboende; Rådjuret 1, Eslöv
 Vård- och omsorgsnämnden förslag till beslut. Tecknande av hyreskontrakt för
LSS-boende; Eslöv Rådjuret 1
 Vård- och omsorgsnämndens protokoll § 85 2018 angående tecknande av
hyreskontrakt för LSS-boende; Eslöv Rådjuret 1
 Hyreskontrakt. Tecknande av hyreskontrakt för LSS-boende; Eslöv Rådjuret 1
 Bilaga 1-5 till hyreskontrakt. Tecknande av hyreskontrakt för LSS-boende; Eslöv
Rådjuret 1
Beredning
Behovet av nytt LSS-boende har funnits under några år. Planeringen utgick från att
nytt boende skulle vara klart inför hösten 2018. Vård- och omsorgsnämnden erhöll i
budget 2018 medel för nytt boende med 1,4 miljoner kronor för 2018 och
helårseffekt med 2,4 miljoner kronor från 2019. Nytt boende kommer dock att stå
klart först ett år senare. I budget 2019 får nämnden 1,4 miljoner kronor för 2019 och
helårseffekt från 2020 med 2,4 miljoner kronor. Medlen används huvudsakligen till
personalkostnader. Nämnden äskar i samband med kommunstyrelsens beslut om
hyresavtal även årlig ramkompensation med nettoeffekten avseende hyran,
preliminärt 0,937 miljoner kronor. Den totala driftskostnaden för boendet beräknas
till 8 miljoner kronor per år minus hyresintäkter.
Med anledning av riktade medel till nytt LSS-boende i budget 2018 borde
nämndens ram minskas med 1,4 miljoner kronor. Kommunledningskontoret föreslår
att nämndens ram lämnas oförändrad med anledning av att nämnden beviljades 4,3
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miljoner kronor i tilläggsanslag i samband med delårsrapporten 2018 på grund av
nämndens ekonomiska situation. Nämndens helårsprognos före tilläggsanslaget var
underskott med 5,8 miljoner kronor. I samband med budget 2019 har nämnden
informerat om att 8 miljoner kronor har omfördelats från äldreomsorgen till olika
delar inom funktionsnedsättning vilket till del används för att finansiera det nu
aktuell nya boendet.
In i de 13 bostäderna flyttar sju befintliga LSS-boende och sex från aktuell kö. Det
framtida behovet av LSS-boende bedöms till tre bostäder per år. Avstämning har i
beredningen skett med Vård och Omsorg.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige ger Servicenämnden i uppdrag att
teckna hyresavtal avseende bostäder för LSS-boende på fastigheten Rådjuret 1, Eslöv
efter smärre justeringar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Tony Hanssons (S) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslut
- Kommunfullmäktige ger Servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal avseende
bostäder för LSS-boende på fastigheten Rådjuret 1, Eslöv efter smärre justeringar.
Expedieras till
Servicenämnden
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§ 13

KS.2018.0684

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V)
och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436
Harlösa-Löberöd till Harlösa
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har till
kommunfullmäktige lämnat in en motion gällande förlängning av busslinje 436
Eslöv-Löberöd till Harlösa. De föreslår följande:
att kommunfullmäktige beslutar om att utreda möjligheterna att förlänga busslinjen
436 Eslöv-Löberöd till Harlösa så att invånare i Harlösa kan nå offentlig service som
vårdcentral, apotek, tandläkare och högstadium i Löberöd och dessutom till
kommunens centralort Eslöv.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa
Beslut
- Motion gällande förlängning av busslinje 436 Eslöv-Löberöd till Harlösa remitteras
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 10 september
2019.
Expedieras till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 14

KS.2019.0003

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen
(SD) om bostäder för nyanlända
Ärendebeskrivning
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämna in
en motion om bostäder för nyanlända. De föreslår följande:
ge kommunstyrelsen i uppgift att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppgift att
förbereda och genomföra en lösning likt ”Staffanstorpsmodellen” och använda
husvagnar, eller motsvarande, till boende för nyanlända.
Beslutsunderlag
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för
nyanlända
Beslut
- Motion om bostäder för nyanlända remitteras till kommunstyrelsen, Vård- och
omsorgsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Servicenämnden för
yttrande senast den 10 september 2019.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
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§ 15

KS.2019.0024

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen
(SD) Ökat underhåll av kommunens parker
Ärendebeskrivning
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämnat en
motion gällande ökat underhåll av kommunens parker. De föreslår följande:
- Att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i
Skytteskogen
- Att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att rensa bort döda grenar och
träd från Skytteskogen.
- Att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att se till att en upprustning av
Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigarna och bortrensning av
oönskat sly och ogräs.
- Att höja ambitionen för årligt underhåll av samtliga av kommunens parker.
Beslutsunderlag
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av
kommunens parker
Beslut
- Motion om ökat underhåll av kommunens parker remitteras till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 10 september 2019.
Expedieras till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

37 ( 44 )

Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
Kommunfullmäktige
§ 16

KS.2019.0139

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD), Marlen Ottesen (SD),
Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) - utreda möjligheterna att
införa kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD), Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen
(SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att utreda möjligheterna att
införa kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslövs kommun. De föreslår
följande:
Att Eslövs kommun utreder möjligheterna att införa kamerabevakning på
problemutsatta platser i Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Motion från Fredrik Ottesen (SD), Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD)
och Dennis Larsen (SD) - utreda möjligheterna att införa kamerabevakning på
problemutsatta platser i Eslövs kommun
Beslut
- Motion om att utreda möjligheterna att införa kamerabevakning på problemutsatta
platser i Eslövs kommun remitteras till kommunstyrelsen och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 10 september 2019.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 17

KS.2019.0110

Fråga från Lars Holmström (V) till Johan Andersson (S) angående
bidrag till Eslövs kommun under 2019
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V) ställer en fråga till Johan Andersson (S), ordförande i
kommunstyrelsen, angående vilka generella och riktade bidrag som faller ut till
Eslövs kommun under 2019, utöver de som var kända och med i majoritetens budget
och i så fall var dessa pengar hamnar i Eslöv.
Johan Andersson (S) svarar att i de generella bidragen finns det en skatteprognos från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) för 2019 där förslag till fasta bidrag
för Eslövs kommun ligger på plus 1 miljon kronor för år 2019, minus 1 miljon
kronor för år 2020-2021 och från år 2022 minus 5 miljoner kronor. När det gäller de
riktade bidragen som till exempel extra tjänster, bidrag för biståndsbedömda boende
för tre månader med flera, vet kommunen inte idag omfattningen då det beror på hur
många kommuner som söker bidragen. Vi kan förvänta oss att omfattningen kommer
att finnas med i vårbudgeten.
Beslutsunderlag
 Fråga från Lars Holmström (V) till Johan Andersson (S) angående bidrag till
Eslövs kommun
Beslut
- Lars Holmströms (V) fråga anses besvarad.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

KS.2019.0143

Fråga från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S) - finns det
pengar avsatta i budgeten för förbättrad parkbelysning i
Trollsjön/Skytteskogen
Ärendebeskrivning
Ted Bondesson (SD) ställer en fråga till Johan Andersson (S), ordförande i
kommunstyrelsen, angående om det finns pengar avsatta i budgeten för förbättrad
parkbelysning i Trollsjön/Skytteskogen.
Johan Andersson (S) svarar att pengar för belysning i Trollsjön ligger i 2018 års
budget. Pengarna och den önskade överföringen av investeringsmedel till 2019 finns
med i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om bokslut 2018.
Beslutsunderlag
 Fråga från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S) - finns det pengar
avsatta i budgeten för förbättrad parkbelysning i Trollsjön/Skytteskogen
Beslut
- Ted Bondessons (SD) fråga anses besvarad.
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Utdragsbestyrkande
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§ 19

KS.2018.0682

Entledigande av Marlen Ottesen (SD) från sitt uppgrag som nämndeman
vid Lunds Tingsrätt samt fyllnadsval
Ärendebeskrivning
Marlen Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från
uppdraget som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.
Beredning
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) föreslår Jeanette Flankeus (SD) som nämndeman i Lunds
Tingsrätt.
Beslut
- Marlen Ottesen (SD) entledigas från uppdraget.
- Jeanette Flankeus (SD) utses till nämndeman i Lunds Tingsrätt för tiden fram
till den 31 december 2019.
Expedieras till
Lunds Tingsrätt
Jeanette Flankeus
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

KS.2019.0038

Entledigande av Michael Harding (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Servicenämnden
Ärendebeskrivning
Michael Harding (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Servicenämnden.
Beslut
- Michael Harding (M) entledigas från uppdraget som ersättare i Servicenämnden.
Expedieras till
Servicenämnden
Michael Harding

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

KS.2019.0063

Entledigande av Mona Baker (MP) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Mona Baker (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslut
- Mona Baker (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
Expedieras till
Mona Baker
Länsstyrelsen i Skåne
Förtroendemannaregistret
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Utdragsbestyrkande
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§ 22
Anmälningar för kännedom
 KS.2018.0283-4
Kommunstyrelsens beslut § 173, 2018 Svar på
kommunrevisionens granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut
 KS.2018.0342-15
Räddningstjänsten Syds protokoll från direktionens
sammanträde 12 december Dnr 2918-004065-010-001
 KS.2018.0646-2
Kommunfullmäktiges beslut § 151, 2018 Val till
stiftelsen Johnssons Minne
 KS.2018.0542-4
Reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 2019-0101
 KS.2018.0542-6
Gymnasie- och vuxenutbildningens revidering av
reglemente, gäller från och med 2019-01-01
 KS.2018.0542-5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 113,
2018 Ändring av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
 KS.2018.0542-8
Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente
 KS.2019.0096-1
Återrapportering av e-förslag per den 8 februari 2019
 KS.2019.0134-1
Räddningstjänsten Syd direktionens protokoll, 2019-0110
Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
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