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§ 115
Val av protokollsjuterare
Catharina Malmborg (M) och Lars Holmström (V) utses till att jämte ordförande,
justera protokollet den 3 december 2018.
Ingemar Jeppsson (C) utses till ersättare.
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§ 116
Ändring av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Fullmäktige godkänner föredragningslista med följande tillägg
- Ärende 8b entledigande av Kamal Hathamuna Blyborg (S) från samtliga politiska
uppdrag i Eslöv kommun.
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§ 117
Information om resultat från Energi- och klimatplanen
Ärendebeskrivning
Gabriella Eliasson, energisamordnaren, redogör för resultat från energi- och
klimatplanen för år 2017.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 118

KS.2018.0502

Fastställande av skattesats för 2019
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen, KL; (2017:725) 11 kapitlet 8 § ska kommunstyrelsen föreslå
skattesats för 2019 före oktober månads utgång. Budget kommer att upprättas av
kommunstyrelsen i november månad enligt beslut i kommunstyrelsen den 2 oktober
2018. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen i november enligt 11 § KL.
Budgeten fastställs av fullmäktige den 17 december 2018. Fullmäktige får då enligt
11 § fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 152, 2018 Förslag till skattesats för 2019
 Förslag till beslut; Förslag till skattesats 2019
Beredning
I avvaktan på förslag till budget för 2019 och planperioden 2020-2022 föreslås
oförändrad skatt 20,54 kronor.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skatt för 2019.
Ej deltagande i beslutet
Fredrik Ottesen (SD) meddelar att ledamöterna i Sverigedemokraterna inte deltar i
beslutet.
Expedieras till
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning
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§ 119

KS.2018.0534

Antagande av reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
2018
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2018 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för tillsyn
och prövning enligt Miljöbalken, samt att den ska gälla från den 1 januari 2019.
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är enligt Miljöavdelningen i behov
av revidering, dels på grund av förändring i lagstiftning och dels på grund av
uppdaterat material från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I revideringen
har Miljöavdelningen uppdaterat taxebilaga 1 utifrån det sätt Miljöavdelningen
arbetar på och utifrån erfarenheter de senaste åren. Taxebilaga 2 är reviderad helt i
enlighet med miljöprövningsförordningen och anpassningarna till
industriutsläppsdirektivet.

Övriga ändringar omfattar vissa mindre redaktionella ändringar och förenklingar. Det
reviderade taxeförslaget baseras, såsom tidigare, på underlag framtaget av SKL.
Förslaget till revidering av taxan omfattar inte ändring av timavgiftens storlek. De
intäkter som kommunen får genom tillsynsavgifter bedöms inte förändras. Enskilda
verksamhetsutövare kan dock påverkas om förändringarna i den reviderade
miljöprövningsförordningen innebär ny klassning av deras verksamhet.
En mer omfattande översyn av taxan för ärenden kopplat till miljöbalken och planoch bygglagen är planerad att genomföras under 2019. Föreslagna förändringar i
denna tjänsteskrivelse föranleddes i huvudsak av förändringarna i lagstiftningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 150, 2018 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2018
 Förslag till beslut; Förslag till antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 160, 2018 Revidering av taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 Taxebilaga 1 Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
Taxebilaga 3 Riskbedömning
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med 2019-0101 Eslövs kommuns författningssamling

Beredning
Kommunledningskontoret har inget att erinra gällande Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt att
taxan ska gälla från och med 1 januari 2019.
Beslut
- Reviderad taxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken antas att gälla från och
med den 1 januari 2019.
Expedieras till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Hemsidan, författningssamlingen
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§ 120

KS.2018.0542

Förändring i den politiska organisationen från och med den 1 januari
2019
Ärendebeskrivning
Nämnden för arbete och försörjning ska upphöra från och med 1 januari 2019.
Nämndens uppgifter lämnas över till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den
politiska organisationen.
Kommunens uppgifter inom försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande
och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för
socialt utsatta personer samt budget och skuldrådgivning överförs till Vård- och
omsorgsnämnden. I och med detta samordnas kommunens uppgifter inom
socialtjänsten för vuxna i en nämnd. Med förändringen minskas risken för att
ärenden hamnar mellan olika nämnder.
Arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer samt
i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbete
överförs till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Genom detta kan åtgärder
samordnas med utbildning i än högre grad.
Inom kommunstyrelsen flyttas ansvaret för näringslivsfrågor från
Näringslivsutskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Näringslivsutskottet har
inte fattat beslut i ärenden och med förändringen får näringslivsfrågorna en snabbare
och effektivare beslutsgång. Administrationen kring utskotten minskas.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 153, 2018 Förändring i den politiska organisationen
från och med den 1 januari 2019
 Förslag till beslut; Förändring i den politiska organisationen i Eslövs kommun att
gälla från och med 1 januari 2019
Beredning
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
följande ändringar:
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-Uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt kommunstyrelsen att i enlighet med ovanstående beslut revidera respektive
nämnds reglemente.
-Reviderade reglementen anmäls till kommunfullmäktiges sammanträde den 25
februari 2019.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att
kompletteras med en konsekvensanalys av förändringen i den politiska
organisationen. Rikard Sallermo (MP) och Ingemar Jeppsson (C) instämmer i
återremissyrkandet medan Johan Andersson (S) avslår detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställ med följande propositionsordning: JA-röster för att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde och NEJ-röster för att återremittera ärendet.
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster, 12 NEJ-röster och 13 som avstår från att
delta i beslutet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive Johan
Anderssons (S) ändringsyrkande.
Beslut
- Nämnden för arbete och försörjning upphör från och med den 1 januari 2019,
- Reglemente för Nämnden för arbete och försörjning upphör från och med den 1
januari 2019,
- Vård- och omsorgsnämnden hanterar från och med den 1 januari 2019
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande och integration av vuxna
flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta personer
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samt budget och skuldrådgivning, vilket också innebär personuppgiftsansvar och
registeransvar i de delar som tillkommer med anledning av de nya uppgifterna.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hanterar från och med den 1 januari
2019 arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer
samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt
feriearbete, vilket också innebär personuppgiftsansvar och registeransvar i de delar
som tillkommer med anledning av de nya uppgifterna.
- Kommunstyrelsens näringslivsutskott upphör från och med den 1 januari 2019 och
ansvaret för näringslivsfrågor flyttas till kommunstyrelsens arbetsutskott,
- Uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt kommunstyrelsen att i enlighet med ovanstående beslut revidera respektive
nämnds reglemente.
- Reviderade reglementen anmäls till kommunfullmäktiges sammanträde den 25
februari 2019.
- Uppdra åt kommundirektören att genomföra nödvändiga organisationsförändringar
med anledning av ovanstående beslut.
Ej deltagande i beslutet
Fredrik Ottesen (SD) meddelar att ledamöterna i Sverigedemokraterna inte deltar i
beslutet.
Reservationer
Ledamöter i Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, kommunikationsenhet för justering på hemsidan
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§ 121

KS.2016.0532

Godkännande av överenskommelse med Region Skåne om fortsatt
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag 2019
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har den 19 juni 2018 beslutat om en ny modell för fortsatt
finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst. Samtidigt beslutades att säga upp
nuvarande finansieringsmodell. Kommunen har överlåtit uppgifter enligt färdtjänstoch riksfärdtjänstlag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 151, 2018 Överenskommelse om fortsatt finansiering
av färdtjänst
 Förslag till beslut; Överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänst
 Information från Skånetrafiken avseende Uppsägning av överenskommelse
gällande finansering av färdtjänst
 Information från Skånetrafiken avseende ny överenskommelse om
finansieringsmodell av färdtjänst
 Information från Skånetrafiken avseende ny överenskommelse gällande
finansiering av färdtjänst
 Förslag på överenskommelse från Skånetrafiken om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
 Kommunstyrelsens beslut § 70, 2018 Remiss överenskommelse färdtjänst och
riksfärdtjänst
Beredning
Region Skåne har ensidigt utarbetat förslag till fortsatt finansiering av färdtjänst och
riksfärdtjänst. Om kommunen inte tecknar överenskommelsen avser Region Skåne
säga upp avtalet om huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst senast den 31
december 2018. Kommunen har därmed två år på sig för att överta verksamheten.

Kommunen ges möjlighet att välja 12 eller 24 månaders uppsägningstid.
Kommunens främsta synpunkt i remissvaret var att Region Skåne bedriver
verksamheten och beslutar om förutsättningar för trafikens bedrivande genom att
Region Skåne svarar för tillståndsgivning, regelverk, resevillkor, egenavgifter,
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upphandling, administration och kostnadsansvar medan kommunen alltid åtar sig att
svara för uppstådd kostnad. Kommunikationen och dialogen ska förtydligas och
stärkas mellan parterna. Kommunen ska utse en kontaktperson med övergripande
ansvar för kommunens kontakt med Region Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor,
berörda verksamheter ska även vara väl införstådda med och insatta i Region Skånes
regelverk etcetra, ha ett informationsansvar, uppdatera den nationella vägdatabasen,
delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete för framkomlighet för
kollektivtrafiken, se till att de lokala handikappråden utser två representanter att delta
i Region Skånes kundråd för Serviceresor.
Region Skåne kallar till ett politiskt samråd kring färdtjänst på politisk nivå minst två
gånger per år. Minst en politiker från kommunen ska delta. Region Skåne kallar även
till samråd kring färdtjänst på tjänstemannanivå minst två gånger per år. Minst en
tjänsteman från kommunen ska delta.
Det är oklart hur övriga berörda kommuner ställer sig i ärendet.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen tecknar överenskommelse med 24
månades uppsägningstid och att ordförande och vice ordförande i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är kommunens representanter i det politiska samrådet
avseende färdtjänst och att nämnden utser förvaltningschef jämte
kollektivtrafikansvarig tjänsteperson att ingå i tjänstemannasamrådet. Berörda
tjänstemän har även ansvar att informera berörd verksamhet inom kommunen
gällande Region Skånes regelverk etcetra. Nämnden svarar även för att de lokala
handikappråden och det kommunala pensionärsrådet utser vardera en representant till
kundrådet. Medel för ersättning till Region Skåne för färdtjänst och riksfärdtjänst
föreslås även fortsättningsvis hanteras av kommunstyrelsen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- teckna bifogad överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag med 24 månaders uppsägningstid
- utse Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande till
kommunens representanter i det politiska samrådet
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- uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse en eller flera
tjänstepersoner att ingå i tjänstemannarådet och i övrigt svara för uppgifter som faller
på kommunen enligt avtalet
- Kommunstyrelsen svarar för ekonomisk ersättning till Region Skåne enligt avtalet.
Expedieras till
Region Skåne, Skånetrafiken
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 122

KS.2018.0528

Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 ändrades reglerna i plan- och bygglagen som påverkar
kommuners arbete vid genomförande av detaljplaner och tecknande av
exploateringsavtal (SFS 2014:900). I lagen föreskrivs att kommuner som avser att
ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för
sådana avtal. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut ett cirkulär med
anledning av lagändringen, cirkulärnummer 14:46. Enligt SKL:s cirkulär ska beslut
om riktlinjerna antas av kommunfullmäktige. Eslövs kommun avser att ingå
exploateringsavtal och därför har förslag till riktlinjer tagits fram.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 149, 2018 Riktlinjer för exploateringsavtal
 Förslag till beslut; Riktlinjer för exploateringsavtal
 Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap
 Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap
 Cirkulär 14:46 från Sveriges Kommuner och Landsting
Beredning
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt
huvudmannaskap har tagits fram av Kommunledningskontoret med utgångspunkt i
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:46. Samråd har skett med Miljö och
Samhällsbyggnad och VA SYD. Förslaget har också skickats ut till de
samfällighetsföreningar som förvaltar allmän platsmark i de orter som omfattas av
enskilt huvudmannaskap. Riktlinjerna kommer att användas när kommunen avser att
ingå exploateringsavtal, vilket vanligtvis sker vid framtagande av nya detaljplaner.
Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av en detaljplan som avser mark som
inte ägs av kommunen. Avtalet tecknas mellan kommunen och byggherren eller
fastighetsägaren. Riktlinjerna anger bland annat grunden för fördelning av kostnader
och intäkter för genomförandet av detaljplaner.
Genomförandefrågor, ansvars- och kostnadsfördelning skiljer sig åt beroende på om
allmän platsmark i detaljplanen läggs ut med enskilt eller kommunalt
huvudmannaskap. Därav har två separata riktlinjer tagits fram som gäller vid
kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap.
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
följande tillägg: riktlinjerna ska antas att gälla från och med 1 januari 2019 samt att
uppdra åt kommunstyrelsen att revidera riktlinjerna minst en gång per mandatperiod.
Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att få till stånd en
skrivning om ansvar för parkeringar i samband med exploatering. Catharina
Malmborg (M) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs med följande propositionsordning: JA-röster för att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde och NEJ-röster för att återremittera ärendet.
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 13 NEJ-röster.
Ordföranden finner at kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag och bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive Catharina Malmborgs (M)
tilläggsyrkande.
Beslut
- Riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap för Eslövs
kommun antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
- Riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap för Eslövs kommun
antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera riktlinjerna minst en gång per
mandatperiod.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Expedieras till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelning
Författningsamling på hemsidan

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123

KS.2018.0507

Ordningen för ersättares inkallande till tjänstgöring för denna
mandatperiod 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att inför mandatperioden 2019-2022 besluta om ordningen
för ersättares inkallande till tjänstgöring vad avser de ersättare som är valda genom
majoritetsval. För ersättare i kommunfullmäktige och ersättare som valts med
tillämpning av lagen om proportionellt valsätt finns särskilda regler för ersättarnas
tjänstgöring.
Beslutsunderlag
 Reviderat förslag till bestämmelse om ordning för ersättares inkallande till
tjänstgöring 2018-2022
 Kommunfullmäktiges beslut § 100, 2018 Ordningen för ersättares inkallande till
tjänstgöring för 2018-2022
Beredning
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat partiets
förslag till tjänstgöringsordning. Förslagen har därefter sammanställts av
kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget.
Beslut
- Ordningen för ersättares inkallande till tjänstgöring för mandatperioden 2019-2022
godkänns.
- För kommunstyrelsen gäller den från och med 22 oktober 2018 till och med
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång.
Expedieras till
Samtliga nämnder

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124

KS.2018.0604

Entledigande av Kamal Hathamuna Blyborg (S) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kamal Hathamuna Blyborg (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse
från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Kamal Hathamuna Blyborg (S) om avsägelse från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige samt kultur- och fritidsnämnden för
mandatperioden 2018-2022
Beslut
- Kamal Hathamuna Blyborg (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
- Entledigandet från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
Expedieras till
Länsstyrelsen
Kamal Hathamuna Blyborg
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, Löneenheten

Justerares signatur
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§ 125
Anmälningar för kännedom
 KS.2018.0342-13
Räddningstjänsten Syds Rambudget inför 2019
 KS.2018.0457-2
Vård- omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 98, 2018
Rapportering av ej verkställda beslut 2018, kvartal 3
 KS.2018.0352-4
Beslut om att få förbruka tillgångarna i Selma Sundelius
utbildningsstiftelse
 KS.2018.0352-5
Beslut från Länsstyrelsens om att få förbruka tillgångarna
i Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse
 KS.2018.0586-1
Meddelande angående granskning av årsberättelser
begravningsombud 2018
 KS.2018.0512-3
Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län gällande ny
ledamot, Margaretha Holmquist (L) och ersättare, Erik Holmquist (L) för ledamot
i kommunfullmäktige
 KS.2018.0017-4
Sydarkivera Förbundsfullmäktige § 14, 2018
Sydarkiveras framtid - gemensam målbild för förbundets utveckling, projekt
 KS.2018.0532-3
Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län gällande ny
ledamot, Kari Kajén (SD) och ersättare, Per Fritz (SD) för ledamot i
kommunfullmäktige
Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.

Justerares signatur
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

2018-11-26

Voteringslista: § 119
Ärende: Förändring i den politiska organisationen från och med den 1 januari 2019,
KS.2018.0542
Voteringslista(or)
JA-röster för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och NEJ-röster för att återremittera
ärendet
Ledamot

Ja

Johan Andersson(S), ledamot
Lena Emilsson(S), ordförande
Tony Hansson(S), ledamot
Janet Andersson(S), ledamot
David Westlund(S), ledamot
Marianne Svensson(S), ledamot
Lars Månsson(S), ledamot
Jenny Pernton(S), ledamot
Mats Löfström(S), ledamot
Naida Mahmutovic(S), ledamot
Naser Gohari(S), ledamot
Tina Löfström(S), ledamot
Jörgen Håkansson(S), ledamot
Kerstin Ekoxe(S), ledamot
Istvan Barborg(S), ledamot
Catharina Malmborg(M), ledamot
Mikael Wehtje(M), vice ordförande
Bengt Andersson(M), ledamot
Christine Melinder(M), ledamot
Bo-Göran Hansen(M), ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg(M), ledamot
Tony Ekblad(M), ledamot
Fredrik Ottesen(SD), ledamot
Ronny Thall(SD), ledamot
Marlén Ottesen(SD), ledamot
Göran Granberg(SD), ledamot
Håkan Jölinsson(SD), ledamot
Andrea Wramfelt(SD), ledamot
Axel Johansson(SD), ledamot
Thomas Bondesson(SD), ledamot
Cvetanka Bojcevska(SD), ledamot
Ted Bondesson(SD), ledamot
Kari Kajén(SD), ledamot
Jimmie Ramquist(SD), ledamot
Annette Linander(C), ledamot

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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282( (2)
30 )
Sida

Mötesdatum
Kommunfullmäktige
Ingemar Jeppsson(C), ledamot
Madeleine Atlas(C), ledamot
Jasmina Muric(C), ledamot
Bertil Jönsson(C), ledamot
Anders Molin(C), ledamot
Umihana Rasovic Kasumovic(V), ledamot
Lars Holmström(V), ledamot
Mauricio Sanchez(V), ledamot
Margaretha Holmquist(L), ledamot
Daniel Rhodin(L), ledamot
Rickard Sallermo(MP), ledamot
Benjamin Ülger(KD), ledamot
Rikard Malmborg Ainz(M), ersättare
Magnus Pålsson(M), ersättare
Dennis Larsen(SD), ersättare
Lars Ahlfors(MP), ersättare
Resultat

2018-11-26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26

X
12
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Voteringslista: § 121
Ärende: Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal, KS.2018.0528
Voteringslista(or)
JA-röster för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och NEJ-röster för att återremittera
ärendet
Ledamot

Ja

Johan Andersson(S), ledamot
Lena Emilsson(S), ordförande
Tony Hansson(S), ledamot
Janet Andersson(S), ledamot
David Westlund(S), ledamot
Marianne Svensson(S), ledamot
Lars Månsson(S), ledamot
Jenny Pernton(S), ledamot
Mats Löfström(S), ledamot
Naida Mahmutovic(S), ledamot
Naser Gohari(S), ledamot
Tina Löfström(S), ledamot
Jörgen Håkansson(S), ledamot
Kerstin Ekoxe(S), ledamot
Istvan Barborg(S), ledamot
Catharina Malmborg(M), ledamot
Mikael Wehtje(M), vice ordförande
Bengt Andersson(M), ledamot
Christine Melinder(M), ledamot
Bo-Göran Hansen(M), ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg(M), ledamot
Tony Ekblad(M), ledamot
Fredrik Ottesen(SD), ledamot
Ronny Thall(SD), ledamot
Marlén Ottesen(SD), ledamot
Göran Granberg(SD), ledamot
Håkan Jölinsson(SD), ledamot
Andrea Wramfelt(SD), ledamot
Axel Johansson(SD), ledamot
Thomas Bondesson(SD), ledamot
Cvetanka Bojcevska(SD), ledamot
Ted Bondesson(SD), ledamot
Kari Kajén(SD), ledamot
Jimmie Ramquist(SD), ledamot
Annette Linander(C), ledamot
Ingemar Jeppsson(C), ledamot

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Madeleine Atlas(C), ledamot
Jasmina Muric(C), ledamot
Bertil Jönsson(C), ledamot
Anders Molin(C), ledamot
Umihana Rasovic Kasumovic(V), ledamot
Lars Holmström(V), ledamot
Mauricio Sanchez(V), ledamot
Margaretha Holmquist(L), ledamot
Daniel Rhodin(L), ledamot
Rickard Sallermo(MP), ledamot
Benjamin Ülger(KD), ledamot
Rikard Malmborg Ainz(M), ersättare
Magnus Pålsson(M), ersättare
Dennis Larsen(SD), ersättare
Lars Ahlfors(MP), ersättare
Resultat

2018-11-26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38

13
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