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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)
Lars Månsson (S)
Anne Hansson (S)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
Mats Löfström (S)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Gabriele Goldhammer (S)
Simon Ahlström (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Wöhlecke (M)
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Patrik Olsson (SD)
Jimmie Syrjäläinen (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Ann-Christin Waldén (L)
Göran Frank (L)
Astrid Nilsson (L)
Laila Vedmar (V)
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Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Kerstin Ekoxe (S)  ersätter David Westlund (S)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Fredrik Wikberg (S)
Rikard Malmborg (M)  ersätter Peter Melinder (M)
Bo-Göran Hansen (M)
Leif Persson (SD)  ersätter Christer Högström (SD)
Tina Trones (MP) §§145-168 ersätter Lennart Nielsen 
(MP)
Fatima Sharq (MP)  ersätter Therese Andersson (MP)
Eva Rebbling (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Jasmin Safic´ (S)
Karl-Erik Malmgren (S)
Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Arvid Frandsen (M)
Sofia Hagerin (C)
John Fidler (L)
Margaretha Holmquist (L)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Anette Persson (avdelningschef)
Gaelle Syde (kommunsekreterare)
Åsa Winkler (MERAB:s vd) §144
Christian Nielsen (bygglovschef) §145

Utses att justera Mikael Wehtje (M)
Fredrik Ottesen (SD)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-12-27  

Protokollet 
omfattar

§§142-168
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
Mikael Wehtje (M) Fredrik Ottesen (SD)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-12-18

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-12-28

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-01-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§142 Val av justerare
§143 Ändring av föredragningslistan
§144 Information från MERAB
§145 Återrapportering kring bygglovshantering
§146 Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta en Grönstruktur
§147 Revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun
§148 Prissättning för villatomter i kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun
§149 Justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Eslöv VA SYD
§150 Nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
§151 Upphävande av uppdrag om diplomering av Eslövs kommun som 

Fairtrade City
§152 Antagande av nya bidragsregler för föreningsliv och andra aktörer 

i Eslövs kommun
§153 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 15 november 2017
§154 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidning
§155 Val av ledamöter och ersättare till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för år 2018
§156 Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för 

år 2018
§157 Val av ledamöter och ersättare till Servicenämnden för år 2018
§158 Entledigande av Anne Hansson (S) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot och ordförande i 
nämnden för Arbete och Försörjning

§159 Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson (SD) från 
Valnämnden och Selma Sundelius stiftelser

§160 Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD) från 
samtliga uppdrag i Eslövs kommun

§161 Fyllnadsval efter entledigande av Peter Mörberg (SD) från 
uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och Vård- 
och omsorgsnämnden samt ersättare i nämnden för Arbete och 
Försörjning

§162 Fyllnadsval efter entledigande av Joakim Nilsson (S) som ersättare 

Sida 5 (57)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

i Valnämnden
§163 Fyllnadsval efter entledigande av Peter Sahlén (M) från sina 

uppdrag som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt VA SYDs ägarnämnd

§164 Entledigande av Fredrik Ottesen (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i Barn- och familjenämnden samt ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden

§165 Entledigande av Claudia Nilsson (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige

§166 Entledigande av Göran Granberg (SD) från uppdraget som 
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

§167 Anmälan av interpellation från Therése Andersson (MP) till 
kommunfullmäktige om barnets bästa

§168 Anmälningar för kännedom
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§ 142

Val av justerare

Mikael Wehtje (M) och Fredrik Ottesen (SD) utses till att jämte ordföranden, justera 
protokollet den 27 december 2017.
Bertil Jönsson (NKE) utses till ersättare.

Sida 7 (57)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 143

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillkommande 
ärenden:
 
11b - Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidningen
20b - Entledigande av Fredrik Ottesen (SD) från uppdragen som ersättare i Barn- och 
familjenämnden samt i Vård- och omsorgsnämnden
20c - Entledigande av Claudia Nilsson (S) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige
20d - Entledigande av Göran Granberg (SD) från uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden
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§ 144

Information från MERAB

Åsa Winkler, vd för Mellanskånes Renhållning AB (MERAB) berättar om MERABs 
verksamheter och utmaningar.
MERAB ägs gemensamt av Eslövs, Hörby och Höörs kommuner och svarar för 
driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av hushållsavfall i 
samtliga tre ägarkommuner.
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§ 145

Återrapportering kring bygglovshantering

Ärendebeskrivning
Christian Nielsen, bygglovchef vid Miljö och Samhällsbyggnad, berättar om 
bygglovsenhetens resa för att uppnå de uppsatta mål. Han betonar speciellt att 
personalens välmående och trivsel på arbetsplatsen samt medborgarnas nöjdhet kring 
bygglovshantering är viktiga delar i förbättringsarbetet.
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§ 146 KS.2016.0370

Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta en Grönstruktur 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har lämnat in en motion om att upprätta en grönstrukturplan.

Motionen beskriver att en grönstrukturplan, kunde utgöra ett stöd åt, och 
komplettering till, andra planer för tätorterna och den översiktliga planeringen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 197, 2017 Yttrande över motion från Håkan Larsson 
(MP) Upprätta en Grönstrukturplan
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) om att 
upprätta en grönstrukturplan
 Motion Håkan Larsson (MP) Upprätta en Grönstruktur

Beredning
Motionen beskriver kortfattat föreslagen grönstrukturplan som en inventering och 
analys av grönområden inom Eslövs olika tätorter, och att i en sådan skulle olika 
områden kunna vägas mot varandra och vara stöd och komplettering till annan 
planering.
 
Olika aktörer i samhällsplaneringen använder sig av begreppet grönstrukturplan. 
Någon entydig definition av grönstruktur eller grönstrukturplan finns inte. Boverket, 
Naturvårdsverket, Region Skåne, kommuner och andra lägger in olika frågor i 
begreppen. De flesta är dock eniga om att den gröna strukturen fyller många olika 
funktioner för vårt samhälle, den är viktig för hälsa och är en plats för rekreation, 
friluftsliv, produktion, energi och vattenrening samt är viktig för den biologiska 
mångfalden liksom för olika sociala värden. Olika ekosystemtjänster förknippas med 
de gröna områdena.
 
I detta svar ges inte heller någon närmre definition. Motionen omnämner dock endast 
tätorternas grönområden medan många andra aktörer gärna talar om helheten och 
innefattar områden även utanför tätorterna.
 
Frågor som berör grönområden hanteras idag inom kommunen splittrat i olika 
ärenden, förvaltningar och avdelningar. Exempelvis i detalj- eller översiktsplaner 
men också i naturvårdsärenden eller mellankommunala samarbeten, regionala eller 
statliga engagemang.

Sida 11 (57)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 
Både Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad har oberoende av 
denna motion sett behovet av att i ett samlat arbete belysa grönstrukturen och frågor 
kopplade till denna. Avsikten är att en sådan plan är ett komplement till översiktsplan 
och övrig planering. Frågan har dock prioriteringsmässigt skjutits framåt i tiden.
 
Det är viktigt att också påpeka att flera arbeten pågår som direkt eller indirekt berör 
grönstrukturfrågor. Översiktsplanen berör frågorna men fortsatta arbeten vore 
önskvärda. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram ett 
naturmiljöprogram. Samarbete kring dagvattenstrategi pågår mellan VA Syd, Miljö 
och Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret. Lokala och mellankommunala 
naturvårdprojekt förekommer och kommunövergripande samarbeten pågår angående 
biosfärområde längs Vombsänkan. Våra vattenråd arbetar med liknande frågor. För 
Eslövs tätort har under sommaren och hösten 2017 Sveriges Lantbruksuniversitet 
arbetat med att kartlägga ekosystemtjänster från grönområden.
 
Frågan bör hanteras, förberedas och samordnas av Kommunledningskontoret i 
samarbete med och med hjälp av Miljö och Samhällsbyggnad.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut medan 
Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
dels bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till beredningstexten.

Reservationer
Ledamöterma i Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Torsten Helander
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§ 147 KS.2017.0509

Revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Bredbandspolicy för Eslövs kommun antogs av kommunfullmäktige 25 november 
2013 med tillägg att policyn skulle ses över för revidering senast år 2017.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 195, 2017 Revidering av Bredbandspolicy för 
Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Bredbandspolicy för Eslövs kommun
 Förslag till revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun
 Regeringskansliets strategi Sverige helt uppkopplat 2025– en bredbandsstrategi

Beredning
Nuvarande Bredbandspolicy för Eslövs kommun ansluter till ”Bredbandsstrategi för 
Sverige” antagen av regeringen i september 2009. I december 2016 antogs en ny 
nationell bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”.
 
Revideringen av Bredbandspolicy för Eslövs kommun är gjord utifrån att 
målformuleringar med mera överensstämmer med ”Sverige helt uppkopplat 2025 – 
en bredbandsstrategi”.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Annette Linander (C) yrkar bifall till policyn med en ändring i första stycket: orden 
"visionen för Eslövs kommun" ersätts med "majoritetens handlingsprogram för åren 
2014-2018".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
dels bifall till Annette Linanders (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Revideringen av Bredbandspolicy för Eslövs kommun antas att gälla från och med 
1 januari 2018.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Eva-Lena Nilsson
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Författningssamling
Hemsidan
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§ 148 KS.2017.0245

Prissättning för villatomter i kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Prissättning på kommunala småhustomter baseras på kommunfullmäktiges beslut § 
34, 2007. Nya tomter planeras i kvarterat Tranbäret i Eslöv. I samband med detta bör 
prissättningen ändras för att överensstämma med dagens kostnadsläge.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 189, 2017 Prissättning för villatomter i kvarteret 
Tranbäret
 Förslag till beslut; Prissättning för villatomter i Kvarteret Tranbäret
 Karta med förslag på prissättning för de planerade tomterna inom kvarteret 
Tranbäret
 Ansökan om lantmäteriförrättning Tranbäret 2-9
 Marknadsvärdering - fastighet Eslöv: Eslöv 51:73, Eslöv 51:72, Tranbäret 8, 
Tranbäret 7, Tranbäret 6, Tranbäret 5, Tranbäret 4, Tranbäret 3, Tranbäret 2, 
Tranbäret 1

Beredning
Kommunen bör vid försäljning av tomter inte påverka det rådande prisläget på 
marknaden. Försäljningspriserna bör därför motsvara tomternas marknadsvärde, 
alltså det mest sannolika priset fastigheten skulle säljas för på en öppen marknad. På 
uppdrag av Kommunledningskontoret har Svensk fastighetsförmedling gjort en 
marknadsvärdering för de planerade tomterna inom kvarteret Tranbäret.
 
Marknadsvärdet redovisas i värdeutlåtande för respektive planerad tomt. I tomtpriset 
ingår inte anslutningsavgifter för el, fiber eller vatten- och avloppsanläggningar.
 
I priset ingår inte avgift för nybyggnadskarta och planavgift. Planavgift tas ut i 
samband med bygglovsavgiften. Kostnaderna för att omvandla kvarteret Tranbäret 
från gruppbebyggelse till villatomter förväntas täckas av de ökade intäkterna vid 
försäljning av tomterna.
 
Fastighetsbildning pågår och därför kan de planerade gränserna och arealerna 
komma att justeras, men detta bedöms inte påverka marknadsvärderingarna.

Yrkanden
Johan Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Prissättningen för de planerade tomterna inom kvarteret Tranbäret antas enligt 
förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Patrik Larsson
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§ 149 KS.2017.0506

Justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Eslöv VA SYD 

Ärendebeskrivning
VA SYD har inkommit med förslag till justering av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp i Eslövs kommun. Förslaget innebär att ett nytt område i Hasslebro ska 
ingå i VA SYDs verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 191, 2017 Förslag till justering av 
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Hasslebro, 
Eslöv VA SYD
 Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Eslöv VA SYD
 Protokoll från ägarnämnd Eslöv 2017-10-06 VA SYD
 Karta verksamhetsområde VA Syd
 VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Hasslebro

Beredning
Eslövs kommun och VA SYD arbetade 2015 fram en VA-utbyggnadsplan för att 
tydliggöra kommunens ansvar att ordna VA-försörjning enligt 6§ i Lagen om 
allmänna vattentjänster. Enligt  utbyggnadsplanen ska kommunfullmäktige besluta 
om VA SYDs verksamhetsområde för vattentjänster.
VA SYD har inkommit med förslag på justering av verksamhets för vatten och 
spillvatten för ett område i Hasslebro enligt bifogad karta. Dagvatten ingår inte i 
verksamhetsområdet. Enligt VA-utbyggnadsplanen är detta område ett av åtta 
område som omfattas av kommunalt ansvar enligt § 6 Lagen om allmänna 
vattentjänster.
Ärendet är berett tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 
som ser utökningen av verksamhetsområdet förenlig med gällande VA-
utbyggnadsplan.
Berörda fastighetsägare är informerade av VA SYD.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Förslag till justering av Eslövs kommuns verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten genom nytt område i Hasslebro godkänns.

Beslutet skickas till
VA SYD
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, Cecilia Erlandsson
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§ 150 KS.2017.0531

Nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd 

Ärendebeskrivning
Ringsjöns vattenråd är ett samarbetsorgan där kommunerna runt Ringsjön samt ett 
antal organisationer och företag med intressen och verksamhet i sjön deltar. 
Ringsjöns vattenråd bildades 2007 i samband med att Ringsjökommittén ombildades 
till vattenråd. Till rådets uppgifter hör bland annat att verka för god status och 
kvalitet på Ringjöns vatten och hållbar användning av och ett helhetsperspektiv kring 
vattenresurserna samt att fungera som en plattform för diskussioner kring Ringsjöns 
vatten.

Vattenrådets verksamhet har finansierats av de tre kommunerna Höör, Hörby och 
Eslöv tillsammans med Sydvatten AB. Ytterligare en part, utöver de just nämnda 
fyra huvudmännen, vill vara med och finansiera recipientkontrollen inom Ringsjöns 
vattenråd. För att hantera detta lyfts denna del ut ur befintligt huvudmannaavtal och 
regleras i separat avtal. Att ytterligare en part vill vara med och finansiera 
recipientkontrollen inom Ringsjöns vattenråd innebär att huvudmännens kostnad för 
denna verksamhet minskar.

Befintligt huvudmannaavtal från 2016 mellan de fyra huvudmännen ersätts med ett 
nytt förslag till avtal. Befintligt huvudmannaavtal upphör när de nya avtalen träder i 
kraft.

De nya förslagen till avtal är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018 under förutsättning 
att de godkänns av övriga parter. Avtalen är en förutsättning för samarbetet mellan 
huvudmännen i Ringsjöns vattenråd.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 198, 2017 Förslag till nytt huvudmannaavtal för 
Ringsjöns vattenråd
 Förslag till beslut; Nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
 Förslag till nytt Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183, 2017 Fastställande av nytt 
huvudmannaavtal
 Avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd
 Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
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Beredning
Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet tagit del av samtliga 
handlingar och Miljö- och  samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget 
ytterligare att erinra i frågan.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Förslag till nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd samt avtal om 
recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd godkänns.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadnämnden
Ringsjöns Vattenråd
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§ 151 KS.2014.0259

Upphävande av uppdrag om diplomering av Eslövs kommun som 
Fairtrade City 

Ärendebeskrivning
Under 2012 lämnades en motion in till kommunfullmäktige om att utreda 
förutsättningarna och kostnaderna för att diplomera Eslövs kommun som en 
Fairtrade City. Utredningen genomfördes av Kommunledningskontoret under 2014 i 
samarbete med andra förvaltningar och i samråd med företrädare för näringslivet 
samt andra kommuner. I utredningen framkom att en diplomering för Eslövs 
kommun skulle innebära ett tvådelat åtagande; att köpa en större andel rättvisemärkta 
produkter och att informera om arbetet med Fairtrade och koordinera och leda en 
styrgrupp med bred representation från Eslövs kommun, näringsliv och 
civilsamhälle. 2014 beslutade kommunfullmäktige att Eslövs kommun skulle 
diplomeras och bli en Fairtrade City kommun.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 192, 2017 Förslag om upphävande av uppdrag om 
diplomering av Eslövs kommun som Fairtrade City
 Förslag till beslut; Förslag om upphävande av uppdrag om diplomering av 
Eslövs kommun som Fairtrade City
 Kommunfullmäktiges beslut § 173, 2014, Eslövs kommun som en Fairtrade City
 Fairtrade City-diplomering för Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har inlett ett arbete mot en diplomering av Eslövs 
kommun som Fairtrade City. Arbetet har bestått av dialog kring förutsättningar för 
Fairtrade City-diplomering med det lokala näringslivet. Intresse för att gemensamt 
driva frågan och intresset av att delta i en styrgrupp för arbetet har inventerats. Under 
förarbetet har det visat sig att såväl offentliga som privata aktörer redan idag köper 
Fairtrade-märkta produkter i relativt bred utsträckning. Det har också visat sig att 
intresset från det lokala näringslivet och civilsamhället snarare har legat på andra 
utvecklingsområden än just Fairtrade City.
 
Via kontakt med andra kommuner som har övervägt eller aktivt arbetat med 
Fairtrade City påvisas också att arbetet kräver mycket tid och resurser, ofta mer än 
förväntat och att det finns frågor kring huruvida arbetet verkligen skapar den nytta 
och de effekter som förväntats i förhållande till satsade tid och resurser.
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Att nå en diplomering och behålla den kräver både intresse och handling från 
inblandade aktörer. För Eslövs kommun skulle detta inte bara innebära ett starkt 
fokus på frågan den närmaste tiden för att få igång arbetet, det skulle också krävas 
fortsatt tilldelning av medel i budget och en gradvis uppväxling i arbetsinsatser allt 
eftersom. Utifrån ovanstående och tidigare resonemang i denna skrivelse samt 
tillhörande PM frågar sig Kommunledningskontoret huruvida de insatser som krävs 
för att diplomera och behålla statusen som Fairtrade City skapar de effekter och den 
nytta som förväntats i samband med beslut om uppdraget eller om det finns andra 
utvecklingsområden som kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av kommunens 
resurser och samtidigt bidra till en förstärkning av såväl kommunens varumärke som 
till en ökad social och ekologisk hållbarhet i kommunen.
 
I tillhörande PM redogör Kommunledningskontoret mer i detalj kring resonemanget 
ovan och ger förslag på utvecklingsområden som skulle kunna ersätta uppdraget om 
att diplomera Eslövs kommun som Fairtrade City och samtidigt bidra till att stärka 
pågående prioriterade utvecklingsarbete i kommunen såsom utveckling av Eslövs 
centrum och profilering som livsmedelskommun.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Beslut om att Eslövs kommun ska diplomeras som Fairtrade City upphävs.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Kosovar Gashi
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§ 152 KS.2017.0419

Antagande av nya bidragsregler för föreningsliv och andra aktörer i 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har, år 2016, beslutat att göra en bidragsöversyn. Det 
nuvarande bidragsystemet är uppbyggt på gamla förutsättningar och bör kunna 
utformas på ett bättre sätt för att möta nya önskemål och villkor.

Bidragsöversynen omfattar samtliga föreningsbidrag och även bidrag till inom
kommunen verksamma studieförbund.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 194, 2017 Förslag till antagande av bidragsregler 
för föreningar och andra aktörer
 Förslag till beslut; Förslag till nya bidragsregler för föreningsliv och andra 
aktörer i Eslövs kommun
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 118, 2017 Bidragssystem för föreningar 
och andra aktörer
 Kultur- och fritidsnämndens förslag till bidragsregler för föreningsliv och andra 
aktörer i Eslövs kommun

Beredning
Förslaget till nya bidragsregler utarbetades under hösten 2016 samt sommaren 2017. 
Underlag till förslaget är enkätsvar från föreningslivet, omvärldsbevakning, 
upplevelser från handläggare av bidragen på Kultur och Fritid och i dialog med 
föreningar.
 
Några betydande skillnader i förslaget gentemot nuvarande bidragsregler är att alla 
bidrag till föreningslivet är samlade i ett bidragssystem som är utarbetat för att vara 
lättnavigerat för den som söker. I förslaget till nya bidragsregler förmedlas också ett 
inkluderande förhållningssätt, utifrån diskrimineringsgrunderna, geografiska 
förutsättningar och socioekonomisk ställning, som prioriteras av Kultur och Fritid. 
Regler för studieförbundsbidrag har förvaltningen valt låta kvarstå i nuvarande form.
 
Kommunledningskontoret har deltagit i processen kring utformning av 
bidragsreglerna och har därmed inget ytterligare att erinra. Kommunledningskontoret 
anser att beslut om bidragsregler ligger under Kultur- och fritidsnämndens 
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ansvarsområde. Då tidigare beslut om bidragsregler fattats av kommunfullmäktige 
måste dock dessa upphävas av densamma.
 
Kommunledningskontoret anser att de nya bidragsreglerna efter att de blivit antagna i 
fortsättningen ska revideras av Kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden
Christine Melinder (M), Khalid El Haj (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Annette Linander (C) yrkar att Kultur- och 
fritidsnämnden ska få i uppdrag att i samband med revidering av reglerna inkludera 
fadderverksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
dels bifall till Annette Linanders (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Uppdaterade regler för studieförbundsbidrag och föreningsbidrag för Eslövs 
kommun antas att gälla från och med den 1 januari 2018
-  Nuvarande gällande bidragsreglerna upphävs från och med samma datum.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att revidera bidragsreglerna vid behov.

Reservation
Ledamöterna i Centerpartiet reserverar sig mot beslut till förmån för eget förslag.
 

Ej detagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamling
Hemsidan
 

Sida 24 (57)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 153 KS.2017.0036

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 15 november 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 202, 2017 Redovisning av ej slutbehandlade 
motioner 2017
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 15 november 
2017
 Sammanställning av ej färdigbehandlade motioner per 15 november 2017

Beredning
Det finns sju (7) motioner som inte är slutbehandlade. Två (2) av motionerna 
behandlades av fullmäktige den 27 november 2017.  En (1) av dem är äldre än ett (1) 
år och behandlades vid dagens sammanträde.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 154

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidning

Ärendebeskrivning
Krav på annonsering i ortstidning slopas i den nya kommunallagen som träder i kraft 
den 1 januari 2018.

Beredning
Kommunfullmäktiges presidium anser att annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden i papperstidning fortfarande är aktuell då ett flertal medborgare inte 
har tillgång till internet. Därför föreslår de att fortsätta annonsera 
kommunfullmäktiges sammanträden i Skånska Dagbladet under 2018 trots ändringen 
i kommunallagen.

Yrkanden
Annette Linander (C), Johan Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Skånska Dagbladet under år 
2018.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Carin Svensson-Krüger
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§ 155 KS.2017.0551

Val av ledamöter och ersättare till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för år 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter och nio ersättare jämte ordförande 
samt förste och andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
för tiden den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut §14, 2017  Förslag till ledamöter och ersättare till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för år 2018

Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från 
majoritetsval.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att val av ledamöter och ersättare ska ske genom 
proportionellt valsätt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige så beslutar, då det endast krävs sex röster för att genomdriva 
beslut om proportionellt valsätt.

Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Mikael Wehtje (M) och Fredrik Ottesen (SD) till biträdande 
valförrättare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Ingemar Jeppsson (C) 
prickar av de röstande vid urnan.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
 
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har lämnats 26 röster. 
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:

Sida 27 (57)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

1 Catharina Malmborg
2 Marianne Svensson
3 Jasmin Safic´
4 Claus Göran Wodlin
5 Kerstin Ekoxe
 
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster. Samtliga valsedlar 
upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Madeleine Atlas
2 Sven-Olov Wallin
3 Mikael Esselius
 
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga 
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Göran Granberg
2 Andrea Wramfelt
 
Fördelning av platser
De 9 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande: 
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått någon plats tilldelad. 
Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med 
C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats Valsedelgrupp A B C Valda

1 Socialdemokraterna och
Moderaterna 26 13 2 Catharina Malmborg

2 5 i Samverkan 15 7,5 2 Madeleine Atlas

3 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 13 8,67 3 Marianne Svensson

4 Sverigedemokraterna 10 5 2 Göran Granberg

5 Socialdemokraterna och 8,67 6,5 4 Jasmin Safic´
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Moderaterna

6 5 i Samverkan 7,5 5 3 Sven-Olov Wallin

7 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 6,5 5,2 5 Claus-Göran Wodlin

8 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 5,2 4,33 6 Kerstin Ekoxe

9* Sverigedemokraterna 5 3,75 4 Andrea Wramfelt

* Mandatet har genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna 
tillfallit Sverigedemokraterna.

Proportionellt val av ersättare
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Ingemar Jeppsson (C) 
prickar av de röstande vid urnan.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
 
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har lämnats 26 röster. 
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Gert Björk
2 Mohammed Gulchin
3 Anna Biegus Nilsson
4 Peter Sjögren
5 Eva Bengtsson
 
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster. Samtliga valsedlar 
upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Mona Baker
2 Umihama Rasovic Kasumovic
3 Mikael Esselius
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4 Cecilia Halldén
 
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga 
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Håkan Jölinsson
2 Andrea Wramfelt
3 Cvetanka Bojcevska
 
Fördelning av platser
De 9 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande: 
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått någon plats tilldelad. 
Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med 
C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats Valsedelgrupp A B C Valda

1 Socialdemokraterna och
Moderaterna 26 13 2 Gert Björk

2 5 i Samverkan 15 7,5 2 Mona Baker

3 Socialdemokraterna och Moderaterna 13 8,67 3 Mohammed Gulchin

4 Sverigedemokraterna 10 5 2 Håkan Jölinsson

5 Socialdemokraterna och Moderaterna 8,67 6,5 4 Anna Biegus-Nilsson

6 5 i Samverkan 7,5 5 3 Umihama Rasovic 
Kasumovic

7 Socialdemokraterna och Moderaterna 6,5 5,2 5 Peter Sjögren

8 Socialdemokraterna och Moderaterna 5,2 4,33 6 Eva Bengtsson

9* 5 i Samverkan 5 3,75 4 Mikael Esselius

* Mandatet har genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna 
tillfallit 5 i Samverkan.
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Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Catharina 
Malmborg (M) till ordförande, Marianne Svensson (S) till förste vice ordförande och 
Madeleine Atlas (C) till andre vice ordförande finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget.
 

Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2018:
 

- Catharina Malmborg (M)
- Marianne Svensson (S)
- Jasmin Safic´(S)
- Claus-Göran Wodlin (M)
- Kerstin Ekoxe (S)
- Madeleine Atlas (C)
- Sven-Olov Wallin (L)
- Göran Granberg (SD)
- Andrea Wramfelt (SD)

 
Till ersättare utses för samma period:

- Gert Björk (M)
- Mohammed Gulchin (S)
- Anna Biegus-Nilsson (S)
- Peter Sjögren (M)
- Eva Bengtsson (S)
- Mona Baker (MP)
- Umihama Rasovic 
Kasumovic (V)
- Håkan Jölinsson (SD)
- Mikael Esselius (C)

 
Till ordförande utses - Catharina Malmborg (M),
till förste vice ordförande - Marianne Svensson (S) och
till andre vice ordförande - Madeleine Atlas (C)
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Beslutet skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 156 KS.2017.0552

Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för år 
2018 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter och nio ersättare jämte ordförande 
samt förste och andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden för tiden den 1 
januari 2018 till och med den 31 december 2018.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut §13, 2017  Förslag till nya ledamöter och ersättare till 
Kultur- och fritidsnämnden för år 2018

Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt i 
majoritetsval.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att val av ledamöter och ersättare ska ske genom 
proportionellt valsätt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att valen ska genomföras genom proportionellt valsätt.

Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Mikael Wehtje (M) och Fredrik Ottesen (SD) till biträdande 
valförrättare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Ingemar Jeppsson (C) 
prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
 
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har lämnats 26 röster. 
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Christine Melinder
2 Khalid El-Haj
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3 Björn Nilsson
4 Arvid Frandsen
5 Kamal Hathamuna Blyborg
 
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster. Samtliga valsedlar 
upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Håkan Larsson
2 Per Rosenqvist
3 Tina Trones
 
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga 
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Andrea Wramfelt
2 Per Fritz
 
Fördelning av platser
De 9 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande: 
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått någon plats tilldelad. 
Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med 
C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats Valsedelgrupp A B C Valda

1 Socialdemokraterna och
Moderaterna 26 13 2 Christine Melinder

2 5 i Samverkan 15 7,5 2 Håkan Larsson

3 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 13 8,67 3 Khalid El Haj

4 Sverigedemokraterna 10 5 2 Andrea Wramfelt

5 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 8,67 6,5 4 Björn Nilsson
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6 5 i Samverkan 7,5 5 3 Per Rosenqvist

7 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 6,5 5,2 5 Arvid Frandsen

8 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 5,2 4,33 6 Kamal Hathamuna 

Blyborg

9* Sverigedemokraterna 5 3,75 4 Per Fritz

* Mandatet har genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna 
tillfallit Sverigedemokraterna.
 

Proportionellt val av ersättare
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Ingemar Jeppsson (C) 
prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
 
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har lämnats 26 röster. 
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Ann Hansson
2 Gustavo Dahlman
3 Naser Gohari
4 Veronica Malmborg
5 Jenny Pernton
 
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster. Samtliga valsedlar 
upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Margareta Holmquist
2 Mauricio Sanchez
3 Tina Trones
4 Ingmar Larsson
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Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga 
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Ted Bondesson
2 Per Fritz
3 Dennis Larsen
 
Fördelning av platser
De 9 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande: 
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått någon plats tilldelad. 
Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med 
C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats Valsedelgrupp A B C Valda

1 Socialdemokraterna och
Moderaterna 26 13 2 Ann Hansson

2 5 i Samverkan 15 7,5 2 Margareta Holmquist

3 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 13 8,67 3 Gustavo Dahlman

4 Sverigedemokraterna 10 5 2 Ted Bondesson

5 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 8,67 6,5 4 Naser Gohari

6 5 i Samverkan 7,5 5 3 Mauricio Sanchez

7 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 6,5 5,2 5 Veronica Malmborg

8 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 5,2 4,33 6 Jenny Pernton

9* Sverigedemokraterna 5 3,75 4 Dennis Larsen
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* Mandatet har genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna 
tillfallit Sverigedemokraterna.
 

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Christine 
Melinder (M) till ordförande, Khalid El-Haj (S) till förste vice ordförande och Håkan 
Larsson (MP) till andre vice ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2018:
 

- Christine Melinder (M)
- Khalid El-Haj (S)
- Björn Nilsson (S)
- Arvid Frandsen (M)
- Kamal Hathamuna Blyborg (S)
- Håkan Larsson (MP)
- Per Rosenqvist (C)
- Andrea Wramfeldt (SD)
- Per Fritz (SD)

 
Till ersättare utses för samma period:

- Ann Hansson (S)
- Gustavo Dahlman (M)
- Naser Gohari (S)
- Veronica Malmborg (M)
- Jenny Pernton (S)
- Mauricio Sanchez (V)
- Ted Bondesson (SD)
- Dennis Larsen (SD)

 
Till ordförande utses - Christine Melinder (M),
till förste vice ordförande - Khalid El-Haj (S) och
till andre vice ordförande - Håkan Larsson (MP).
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Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 157 KS.2017.0553

Val av ledamöter och ersättare till Servicenämnden för år 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter och nio ersättare jämte ordförande 
samt förste och andre vice ordförande i Servicenämnden för tiden den 1 januari 2018 
till och med den 31 december 2018.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut §12, 2017  Förslag till nya ledamöter och ersättare till 
Servicenämnden för år 2018

Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt i 
majoritetsval.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att val av ledamöter och ersättare ska ske genom 
proportionellt valsätt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att valen ska genomföras genom proportionellt valsätt.

Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Mikael Wehtje (M) och Fredrik Ottesen (SD) till biträdande 
valförrättare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Ingemar Jeppsson (C) 
prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
 
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har lämnats 26 röster. 
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Lars Månsson
2 Rickard Malmborg
3 Irene Somers
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4 Magnus Pålsson
5 Helena Lindhult
 
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster. Samtliga valsedlar 
upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Mikael Sonander
2 Rifad Saberg
3 Erik Holmquist
 
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga 
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Axel Johansson
2 Kari Kajen
 
Fördelning av platser
De 9 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande: 
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått någon plats tilldelad. 
Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med 
C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats Valsedelgrupp A B C Valda

1 Socialdemokraterna och
Moderaterna 26 13 2 Lars Månsson

2 5 i Samverkan 15 7,5 2 Mikael Sonander

3 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 13 8,67 3 Rikard Malmborg

4 Sverigedemokraterna 10 5 2 Axel Johansson

5 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 8,67 6,5 4 Irene Somers

6 5 i Samverkan 7,5 5 3 Rifad Saberg
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7 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 6,5 5,2 5 Magnus Pålsson

8 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 5,2 4,33 6 Helena Lindhult

9* 5 i Samverkan 5 3,75 4 Erik Holmquist

* Mandatet har genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna 
tillfallit 5 i Samverkan.
 

Proportionellt val av ersättare
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Ingemar Jeppsson (C) 
prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
 
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har lämnats 26 röster. 
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Jörgen Andersson
2 Lena Munther
3 Ingvar Persson
4 Bo-Göran Hansen
5 Tina Löfström
 
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster. Samtliga valsedlar 
upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Torsten Winther
2 Stefan Karlsson
3 Erik Holmquist
4 Ingmar Larsson
 
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
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Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga 
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1 Emil Eriksson
2 Kari Kajen
3 Per Fritz
 
Fördelning av platser
De 9 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen sker enligt följande: 
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått någon plats tilldelad. 
Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med 
C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats Valsedelgrupp A B C Valda

1 Socialdemokraterna och
Moderaterna 26 13 2 Jörgen Andersson

2 5 i Samverkan 15 7,5 2 Torsten Winther

3 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 13 8,67 3 Lena Munther

4 Sverigedemokraterna 10 5 2 Emil Eriksson

5 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 8,67 6,5 4 Ingvar Persson

6 5 i Samverkan 7,5 5 3 Stefan Karlsson

7 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 6,5 5,2 5 Bo-Göran Hansen

8 Socialdemokraterna och 
Moderaterna 5,2 4,33 6 Tina Löftröm

9* 5 i Samverkan 5 3,75 4 Ingmar Larsson

* Mandatet har genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna 
tillfallit 5 i Samverkan.
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Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Lars Månsson (S) 
till ordförande, Rickard Malmborg (M) till förste vice ordförande och Mikael 
Sonander (C) till andre vice ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2018:
 

- Lars Månsson (S)
- Rikard Malmborg (M)
- Irene Somers (S)
- Magnus Pålsson (M)
- Helena Lindhult (S)
- Mikael Sonander (C)
- Rifad Saberg (MP)
- Erik Holmquist (L)
- Axel Johansson (SD)

 
Till ersättare utses för samma period:

- Jörgen Andersson (M)
- Lena Munther (S)
- Ingvar Persson (S)
- Bo-Göran Hansen (M)
- Tina Löfström (S)
- Torsten Winther (C)
- Stefan Karlsson (V)
- Ingmar Larsson (L)
- Emil Eriksson (SD)

 
Till ordförande utses - Lars Månsson (S),
till förste vice ordförande - Rikard Malmborg (M) och
till andre vice ordförande - Mikael Sonander (C).
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Beslutet skickas till
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 158 KS.2017.0556

Entledigande av Anne Hansson (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot och ordförande i 
nämnden för Arbete och Försörjning 

Ärendebeskrivning
Anne Hansson (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige samt som ledamot och ordförande i nämnden för 
Arbete och Försörjning.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut §11, 2017  Förslag till ny ordförande och ledamot efter 
Anne Hanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och ordförande i 
Nämnden för Arbete och försörjning
 Avsägelse från Anne Hansson (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt uppdraget som ordförande i nämnden för Arbete och 
försörjning

Beredning
Valberedningen har, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, 
lämnat förslag till ny ordförande i nämnden för Arbete och Försörjning.

Beslut
- Anne Hansson (S) entledigas från sina uppdrag.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.
- Bernt Nilsson (S) utses till ny ordförande i Nämnden för Arbete och Försörjning 
efter Anne Hansson för resterande mandatperioden.
- Donald Kotterman (S) utses till ny ledamot i Nämnden för Arbete och Försörjning 
efter Anne Hansson (S) för resterande mandatperioden.
- Erika Isaksson (S) utses till ny ersättare i Nämnden för Arbete och Försörjning efter 
Donald Kotteran (S) för resterande mandatperioden.

Beslutet skickas till
Anne Hansson
Bernt Nilsson
Daniel Kotterman
Erika Isaksson
Länsstyrelsen Skåne
Nämnden för arbete och försörjning
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Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 159 KS.2017.0434

Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson (SD) från 
Valnämnden och Selma Sundelius stiftelser 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017, entledigades Jessica 
Israelsson (SD) från sina uppdrag som ersättare i Valnämnden och ledamot i Selma 
Sundelius stiftelser. Fyllnadsval måste hållas.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 136, 2017 Fyllnadsval efter entledigande av 
Jessica Israelsson (SD) från Valnämnden och Selma Sundelius stiftelser

Beslut
- Cvetanka Bojcevska (SD) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Jessica 
Israelsson för resterande mandatperioden.
- Marlen Ottesen (SD) utses till ny ledamot i Selma Sundelius stiftelser efter Jessica 
Israelsson för resterande mandatperioden.

Beslutet skickas till
Cvetanka Bojcevska
Marlen Ottesen
Valnämnden
Selma Sundelius stiftelser
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 160 KS.2017.0443

Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD) från samtliga 
uppdrag i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017, entledigades Johan 
Sandqvist (SD) från alla sina uppdrag i Eslövs kommun. Fyllnadsval måste hållas.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 137, 2017 Fyllnadsval efter entledigande av 
Johan Sandqvist (SD) från samtliga uppdrag i Eslövs kommun

Beslut
- Andrea Wramfelt (SD) utses till ny ledamot i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt personlig ersättare vid kommunförbundets Skåne 
årstämma för resterande mandatperioden.
- Bo Broman (SD) utses till ny ersättare ledamot i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden efter Andrea Wramfelt för resterande mandatperioden.
- Göran Granberg (SD) utses till ny ledamot i Valnämnden och i VA Syds 
ägarnämnd för resterande mandatperioden.
- Thomas Bondesson (SD) utses till ny ledamot i Nämnden för Arbete och 
Försörjning för resterande mandatperioden.
- Ronny Thall (SD) utses till ny ersättare i Valberedningen för resterande 
mandatperioden.

Beslutet skickas till
Andrea Wramfelt
Bo Broman
Göran Granberg
Thomas Bondesson
Ronny Thall
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförbundet Skåne
VA Syds ägarnämnd Eslöv
Nämnden för Arbete och Försörjning
Valnämnden
Valberedningen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 161 KS.2017.0473

Fyllnadsval efter entledigande av Peter Mörberg (SD) från uppdraget 
som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden samt ersättare i nämnden för Arbete och Försörjning 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017, entledigades Peter 
Mörberg (SD) från sina uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och 
Vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i Nämnden för Arbete och Försörjning. 
Fyllnadsval måste hållas när det gäller uppdragen som ledamot Vård- och 
omsorgsnämnden samt ersättare i Nämnden för Arbete och Försörjning.

Beslutsunderlag
 §110 KF Entledigande av Peter Mörberg (SD) från uppdragen som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i 
Nämnden för arbete och försörjnin

Beslut
- Cvetanka Bojcevska (SD) utses till ny ledamot i Vård- och omsorgsnämnden efter 
Peter Mörberg (SD) för resterande mandatperioden.
- Mats Andersen (SD) utses till ny ersättare i Nämnden för Abete och Försörjning 
efter Peter Mörberg (SD) för resterande mandatperioden.

Beslutet skickas till
Cvetanka Bojcevska
Mats Andersen
Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden för Arbete och Försörjning
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 162 KS.2017.0504

Fyllnadsval efter entledigande av Joakim Nilsson (S) som ersättare i 
Valnämnden 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017, entledigades Joakim 
Nilsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden. Fyllnadsval måste hållas.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 131, 2017 Entledigande av Joakim Nilsson (S) 
från uppdraget som ersättare i Valnämnden

Beslut
- Anne Hansson (S) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Joakim Nilsson (S).

Beslutet skickas till
Anne Hansson
Valnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 163 KS.2017.0521

Fyllnadsval efter entledigande av Peter Sahlén (M) från sina uppdrag 
som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt VA SYDs 
ägarnämnd 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017, entledigades Peter 
Sahlén (M) från sina uppdrag som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt VA SYDs ägarnämnd Eslöv. Fyllnadsval måste hållas.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 133, 2017 Entledigande av Peter Sahlén (M) från 
sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt VA SYDs ägarnämnd

Beslut
- Hans-Ove Lunde (M) utses till ny ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
för resterande mandatperioden.
- Håkan Bjelkengren (M) utses till ny ersättare i VA SYDs ägarnämnd Eslöv för 
resterande mandatperioden.

Beslutet skickas till
Hans-Ove Lunde
Håkan Bjelkengren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
VA SYDs ägarnämnd Eslöv
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 164 KS.2017.0582

Entledigande av Fredrik Ottesen (SD) från sitt uppdrag som ersättare i 
Barn- och familjenämnden samt ersättare i Vård- och omsorgsnämnden 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) har, till kommunfullmäktige, lämnat in en avsägelse från sina 
uppdrag som ersättare i Barn- och familjenämnden samt Vård- och 
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Fredrik Ottesen (SD) från sitt uppdrag som ersättare Barn- och 
familjenämnden samt ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Beslut
- Fredrik Ottesen (SD) entledigas från uppdragen som ersättare i Barn- och 
familjenämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.
- Cvetanka Bojcevska (SD) utses till ny ersättare i Barn- och familjenämndenför 
resterande mandatperioden.
- Kari Kajen (SD) utses till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för resterande 
mandatperioden.

Beslutet skickas till
Cvetanka Bojcevska
Kari Kajen
Barn- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 165 KS.2017.0588

Entledigande av Claudia Nilsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning
Claudia Nilsson (S) har, till kommunfullmäktige, lämnat in en avsägelse från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Claudia Nilsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige

Beslut
- Claudia Nilsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Claudia Nilsson
Länsstyrelsen Skåne
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 166 KS.2017.0589

Entledigande av Göran Granberg (SD) från uppdraget som ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden 

Ärendebeskrivning
Göran Granberg (SD) har, till kommunfullmäktige, lämnat in en avsägelse från sitt 
uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.

Beslut
- Göran Granberg (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden.
- Lars Adeheimer (SD) utses till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter 
Göran Granberg (SD).

Beslutet skickas till
Göran Granberg
Lars Adeheimer
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 167 KS.2017.0496

Anmälan av interpellation från Therése Andersson (MP) till 
kommunfullmäktige om barnets bästa 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (MP) har ställt en interpellation till David Westlund (S), Barn- 
och familjenämndens ordförande om barnens bästa.

Beslutsunderlag
 Interpellationen från Therése Andersson (MP) till David Westlund (S) om 
barnets bästa

Beslut
- Therese Anderssons (MP) interpellation anmäls och bevaras vid nästkommande 
sammanträde.

Beslutet skickas till
David Westlund
Therese Andersson
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Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 168

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0243-6Barn- och familjenämndens beslut § 167, 2017, Rapportering av 
ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2017 Kvartal 3
 KS.2016.0469-7Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 94, 2017, 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2017
 KS.2016.0469-8Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 95, 2017, 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2017

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
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