Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen kl. 15:00-23:20

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
David Westlund (S)
Marianne Svensson (S)
Lars Månsson (S)
Jenny Pernton (S)
Mats Löfström (S)
Naida Mahmutovic (S)
Naser Gohari (S)
Jörgen Håkansson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)
Catharina Malmborg (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Bengt Andersson (M)
Christine Melinder (M) §§126-139
Peter Sjögren (M)
Bo-Göran Hansen (M)
Lena Hugosdotter Sundberg (M)
Marcus Quist (M) §§134-163
Tony Ekblad (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Andrea Wramfelt (SD)
Axel Johansson
Thomas Bondesson (SD)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Ted Bondesson (SD)
Kari Kajén (SD)
Jimmie Ramquist (SD)
Annette Linander (C) §§126-144
Ingemar Jeppsson (C)
Madeleine Atlas (C)
Jasmina Muric (C)
Bertil Jönsson (C)
Umihana Rasovic Kasumovic (V) §§126-138
Lars Holmström (V)
Mauricio Sanchez (V)
Margaretha Holmquist (L)
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Kommunfullmäktige
Daniel Rhodin (L) §§126-142
Rickard Sallermo (MP)
Benjamin Ülger (KD)
Agneta Nilsson (S) ersätter Janet Andersson (S)
Henrik Månsson (S) ersätter Tina Löfström (S)
Rikard Malmborg Ainz (M) §§126-133 ersätter Marcus Quist (M),
§§140-163 ersätter Christine Melinder (M)
Dennis Larsen (SD) ersätter Ronny Thall (SD)
Mats Andersen (SD) ersätter Bo Broman (SD) (2:e vice
ordförande)
Sofia Hagerin (C) ersätter Anders Molin (C)
Krister Carlberg (C) §§145-163 ersätter Annette Linander (C)
Eva Rebbling (V) §§139-163 ersätter Umihana Rasovic Kasumovic
(V)
Sven-Olov Wallin (L) §§143-163 ersätter Daniel Rhodin (L)
Mirjana Stakovska (MP) ersätter Mona Baker (MP)
Ej tjänstgörande
ersättare

Amila Pasic (S)
Gabriel Barjosef (S)
Jan-Åke Larsson (S)
Anna Biegus-Nilsson (S)
Kire Gelevski (S) §§126-139
Anette Palm (S)
Rikard Malmborg Ainz (M) §§134-139
Magnus Pålsson (M)
Jörgen Andersson (M)
Claus-Göran Wodlin (M)
Oliver Hansen (M)
Kent Björk (SD)
Kristian Zahtila (SD)
Per Fritz (SD)
Yngve Mark (SD)
Krister Carlberg (C) §§126-144
Eva Rebbling (V) §§126-138
Lars Dreja (V)
Sven-Olov Wallin (L) §§126-142
Erik Holmquist (L)
Samuel Estenlund (KD)

Övriga närvarande

Christina Nilsson (kommunsekreterare)
Anette Persson (avdelningschef)

Utses att justera

Ingemar Jeppsson (C)
Margaretha Holmquist (L)
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Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-12-21

Protokollet omfattar

§§126-163
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Sekreterare
Christina Nilsson

Ordförande
Lena Emilsson (S)
Justerande
Ingemar Jeppsson (C)
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INNEHÅLL
§126

Val av protokolljusterare

§127

Ändring av föredragningslistan

§128

Faställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 inklusive
investerings- och exploateringsbudget

§129

Fördelning av stadsbidrag för ökat bostadsbyggnade

§130

Finansiering av investeringar VA SYD

§131

Motion från Therese Andersson (-) om att införa en
familjevåldsavdelning

§132

Motion från Håkan Larsson (MP) om att skapa en virtuell aktivitets- och
upplevelsepark i Eslöv

§133

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om att upprättande av
uthyrningspolicy

§134

Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera

§135

Godkännande av förändring av juridisk sturktur i Eslövs Bostads AB:s
koncern

§136

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidningen

§137

Val till Barn- och familjenämnden

§138

Val till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

§139

Val till Kultur- och fritidsnämnden

§140

Val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§141

Val till Servicenämnden

§142

Val till Vård- och omsorgsnämnden

§143

Val till Överförmyndarnämnden

§144

Val till Valnämnden

§145

Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes
förbundsstämma för tiden 2019-2022

§146

Val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer till Finsam MittSkånes
styrelse för 2019-2023

§147

Val av revisorer för granskning av 2019-2022 års verksamhet

§148

Val till stiftelsen Gamlegård i Billinge

§149

Val till stiftelsen Haga kvarn

§150

Val till Dr P Håkanssons stiftelsen
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§151

Val till stiftelsen Johnssons Minne

§152

Val till Selma Sundelius stiftelser

§153

Val till 46:e hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen

§154

Val till Samarbetsnämnden Revingehed

§155

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen

§156

Val till förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd för mandatperioden
2019 till och med 2022

§157

Val till VA Syd förbundsfullmäktige

§158

Nominering till VA Syd förbundsstyrelsen

§159

Nominering till VA Syd ägarnämnd

§160

Nominering till revisor för granskning av VA Syds verksamhet

§161

Val till Sydarkivera förbundsfullmäktige

§162

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S)
gällande tryggheten utanför Marieskolan

§163

Anmälningar för kännedom
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§ 126
Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) utses till att, jämte
ordföranden, justera dagens protokoll den 21 december 2018.
Till ersättare utses Ted Bondesson (SD).
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§ 127
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
Ärende 35b - Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S)
gällande tryggheten utanför Marieskolan
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§ 128

KS.2018.0001

Faställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 inklusive
investerings- och exploateringsbudget
Ärendebeskrivning
Förslag till budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 inklusive
exploatering och investeringar.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 177, 2018 Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022
 Styrande majoritens förslag till budget 2019 samt flerårsplan 2020 till 2022
 MBL-protokoll § 11, 19 november 2018
 MBL-Protokoll § 19 Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022
 Budget SD Eslöv 2019
 Centerpartiets budgetförslag 2019-2022
 Talarordning Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 inklusive investeringsoch exploateringsbudget
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag till
budget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020-2022 inklusive investerings- och
exploateringsbudget.
Dessutom begär Kommuninvest ett förtydligat borgensåtagande från kommunen
varför kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till
borgensåtagande. Kommunens borgensåtagande i förhållande till Kommuninvest
avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M), Daniel
Rhodin (L), Bengt Andersson (M) och David Westlund (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändring (sidan 47) - Följande
mening stryks "Måltidsverksamheten ska bära sina egna kostnader under
mandatperioden och inga höjningar tillåts av måltidspriset". Han yrkar även en
tilläggsattsats "att Servicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med en
begäran om 1,5 miljoner kronor i kompensation som fördelas till beställarnämnderna
avseende måltidsverksamheten."
Justerares signatur
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Fredrik Ottesen (SD) yrkar med instämmande av Marlén Ottesen (SD) och Ted
Bondesson (SD) bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 2019 och
flerårsplan inklusive investerings- och exploateringsbudget med följande tillägg:





Höjningen av habiliteringsersättningen ska kvarstå, och framöver räknas upp
med ett lämpligt index årligen
Lokala ordningsföreskrifter mot tiggeri ska införas
Eslövs kommun ska utreda behovet och uppmuntra till fler dagbarnvårdare
Det kommunala stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis baseras
på etnisk tillhörighet ska avvecklas

Ted Bondesson (SD) yrkar avslag på de övriga partiernas budgetförslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 16:40 - 16:50.

Debatten fortsätter
Annette Linander (C) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2022 inklusive
investerings- och exploateringsbudget med Centerpartiets tilläggsändringar.
Lars Holmström (V) yrkar med instämmande av Johan Andersson (S) och David
Westlund (S) avslag på Sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget inklusive Johan Anderssons (S) ändringsyrkandet dels bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till budget inklusive Johan Anderssons (S)
ändringsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs med följande propositionsordning: JA-röster för
bifall till kommunstyrelsens budgetförslag inklusive Johan Anderssons (S) yrkande
och NEJ-röster för bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Omröstningslistan
utfaller med 38 JA-röster och 13 NEJ-röster, se bifogad omröstningslista.
Justerares signatur
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Ordförande ställer sedan proposition på dels bifall dels avslag till Centerpartiets
förslag till budget och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer därefter proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget inklusive Johan Anderssons (S) ändringsyrkandet dels bifall till Fredrik
Ottesens (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag till budget inklusive Johan Anderssons (S)
ändringsyrkandet.
Till sist ställer ordförande proposition på de 2 sista att-satserna i kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna majoritetens budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 inklusive
investerings- och exploateringsbudget,
- såsom för egen skuld ingå borgen för Eslövs Bostads AB:s, Eslövs
Industrifastigheter AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1,5 miljarder kronor,
- fastställa nyupplåningsramen för kommunen inklusive upplåning för VA SYD till
500 miljoner kronor för 2019.
- Servicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om 1,5
miljoner kronor i kompensation som fördelas till beställarnämnderna avseende
måltidsverksamheten.
Ej deltagande i beslutet
Lars Holmström (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
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Expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 129

KS.2018.0337

Fördelning av stadsbidrag för ökat bostadsbyggnade
Ärendebeskrivning
Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet.
Boverket administrerar bidraget och 2018 får kommunerna dela på 1,395 miljarder
kronor. Syftet med bidraget från regeringens sida är att öka bostadsbyggandet i
kommunerna då Sverige har en ständig befolkningsökning och därmed ett ökat
bostadsbehov. Eslövs kommun har beviljats 4 327 763 kronor för sitt
bostadsbyggande. Vid halvårsskiftet 2018 prognostiserades ett bidrag till Eslöv
motsvarande 2,5 miljoner kronor och beslut om en tilläggsbudget fattades. Eftersom
det beviljade statsbidraget blev högre finns utrymme att genomföra fler åtgärder
under 2018 för fortsatt bostadsbyggande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 184, 2018 Förslag till fördelning av statsbidrag från
Boverket för ökat bostadsbyggande
 Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande
Beredning
Förslag har utarbetats av Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad
gemensamt utifrån åtgärder som underlättar fortsatt bostadsbyggande och som kan
genomföras under 2018. Nedan listas förslag på åtgärder med en beräknad kostnad
på 1 600 000 kronor.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 700 000 kronor från statsbidraget
för ökat bostadsbyggande för att genomföra åtgärder under 2018 som underlättar
fortsatt bostadsbyggande.
- Kommunfullmäktige beviljar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 900 000
kronor från statsbidraget för ökat bostadsbyggande för att genomföra åtgärder under
Justerares signatur
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2018 som underlättar fortsatt bostadsbyggande.
- Det övergripande finansiella målet ska öka med 4,8 miljoner kronor.
Expedieras till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning
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§ 130

KS.2018.0523

Finansiering av investeringar VA SYD
Ärendebeskrivning
Förbundet hemställer om medgivande till upplåning av medel för investeringar i VAanläggningar i Eslövs kommun för åren 2019-2021 med 345 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 179, 2018 Finansiering av investeringar i VAverksamheten i Eslövs kommun inom VA SYD inför budget 2019
 Information från VA SYD angående finansiering av investeringar i VAverksamheten i Eslövs kommun inom VA SYD inför budget 2019
 VA SYDs underlag inför budget 2019 samt investeringsplaner för 2020-2021
Beredning
Förutsättningar för lån till VA SYD via kommunen är reglerat i samverkansavtal och
förbundsordning. Förbundets skuld via externa lån beräknas vid årsskiftet uppgå till
200 miljoner kronor och total skuld med beaktande av bland annat skuld till
kommunen för övertagna tillgångar 352 miljoner kronor. Amortering sker
planmässigt.
Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige beviljar VA SYD en upplåningsram för investeringar i VAanläggningen i Eslövs kommun med 345 miljoner kronor för perioden 2019-2021.
Expedieras till
VA SYD
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
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§ 131

KS.2018.0176

Motion från Therese Andersson (-) om att införa en
familjevåldsavdelning
Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att
införa en familjevåldsavdelning i Eslövs kommun. Motionen har remitterats till
Barn- och familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 169, 2018 Svar på motion från Therese Andersson () om att införa familjevåldsavdelning i Eslövs kommun
 Motion från Therese Andersson (-) Att införa familjevåldsavdelning i Eslövs
kommun
 Vård- och omsorgsnämndens protokoll § 79 2018 avseende motion: "Att införa
familjevåldsavdelning i Eslövs kommun"
 Barn- och familjenämndens beslut § 150, 2018 avseende motion: "Att införa
familjevåldsavdelning i Eslövs kommun"
Beredning
I Vård- och omsorgsnämnden och Barn- och familjenämndens yttrande framkommer
att Eslövs kommun har en bra organisation för att möta våld i nära relationer genom
att arbetet bedrivs inom tre förvaltningar, Vård och Omsorg, Arbete och Försörjning
samt Barn och Utbildning med den gemensamt finansierade tjänsten samordnare för
våld i nära relationer. Det finns också goda rutiner, hög andel personal med extra
utbildning inom området, ett högt engagemang för frågan på förvaltningarna. Det
pågår en ständig utveckling av kompetens och arbetssätt inom organisationen. Den
gällande handlingsplanen är under revidering. Vård- och omsorgsnämnden och Barnoch familjenämnden avslår motionen, mot ovanstående bakgrund då det inte finns
skäl att införa familjevåldsavdelning på det sätt som motionären förordat.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen från Therese Andersson (-) om att införa
familjevåldsavdelning.
Expedieras till
Therese Andersson (-)
Barn- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 132

KS.2018.0261

Motion från Håkan Larsson (MP) om att skapa en virtuell aktivitets- och
upplevelsepark i Eslöv
Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommfullmäktige inkommit med en motion om att
skapa en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Eslöv. Motionen har remitterats till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 170, 2018 Svar på motion från Håkan Larsson (MP)
- Skapa en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Eslöv
 Motion från Håkan Larsson (MP) Skapa en virtuell aktivitets- och upplevelsepark
i Eslöv
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105, 2018 Motionssvar angående att skapa
virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Eslöv
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-17 § 163 Yttrande på
motion från Håkan Larsson (MP) Skapa en virtuell aktivitets- och upplevelsepark
i Eslöv
Beredning
Trots att både Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden
har beslutat att avslå motionen, ser båda förvaltningarna positivt på förslaget. Kulturoch fritidsnämnden ser brist på digital infrastruktur till befintliga hallar och
anläggningar, liksom att digitaliseringen av Eslöv bör ske enligt annan prioritering,
som motiv att avslå motionen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppger i sitt
beslut att en virtuell upplevelseanläggning inte ligger inom förvaltningens
verksamhetsområde. Även Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget men
ser svårigheter i form av tillgång till befintliga anläggningar och boendekapacitet för
tänkta tillresande besökare från ett stort geografiskt område. Vidare anser
Kommunledningskontoret att en satsning på en virtuell aktivitets- och upplevelsepark
är ett initiativ som bör drivas av privat näringsidkare.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen från Håkan Larsson (MP) om att skapa en
virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Eslöv.
Expedieras till
Håkan Larsson (MP)
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 133

KS.2017.0037

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om att upprättande av
uthyrningspolicy
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD), Johan Sandquist (SD) och Ronny Thall (SD) har till
kommunfullmäktige lämnat in en motion om ny uthyrningspolicy i Eslövs kommun.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera och leda ett
samarbete mellan kommunen, det kommunala fastighetsbolaget och privata
fastighetsägare med målet att ha en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla
fastighetsägare i likhet med Landskrona samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
undersöka behovet att skapa en motsvarighet till Landskrona Stadsutveckling AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 171, 2018 Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD)
om uthyrningspolicy
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) om uthyrningspolicy
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 67, 2018, Remissvar avseende
motion om uthyrningspolicy
 Eslövs Bostads AB Tjänstemannayttrande - Motion om uthyrningspolicy
Beredning
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande som i sin tur inhämtade
tjänstemannayttrande från Eslövs Bostads AB och Nämnden för arbete och
försörjning. Nämnden för arbete och försörjning ser inget behov av att kommunen tar
fram en likvärdig övergripande uthyrningspolicy som i Landskrona. Nämnden anser
även att det idag råder bostadsbrist i kommunen som ger möjlighet för hyresvärdar
att ställa stora krav på blivande hyresgäster.
Eslövs Bostads AB delar Nämnden för arbete och försörjnings uppfattning och
betonar att bostadsmarknaden, speciellt i Landskrona, befann sig i en helt annan
situation 2012 än i dagsläget. Eslövs Bostads AB anför även följande:
”Idag finns redan ett bra samarbete mellan de större fastighetsägarna i Eslöv
inklusive Eslövs bostads AB på frivillig basis. De större fastighetsägarna har redan
liknande uthyrningspolicyer. Vi ser inte en ökad uthyrning direkt till personer med
bidrag som inkomst, däremot ökar antalet av så kallade sociala kontrakt. Sociala
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kontrakt är ett hyreskontrakt där kommunen står som hyresgäst och hyr ut i andra
hand och denna ökning är inget som en gemensam hyrespolicy löser då.”
Kommunledningskontoret har ansvar för kommunens bostadsförsörjning och för
kommunens övergripande statistikarbete. Det finns stora skillnader på arbetslöshet
och kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare mellan Landskrona och Eslövs
kommun. Eslöv har en lägre grad av arbetslöshet, 6,8 procent medan Landskrona har
en arbetslöshet på över 11 procent de senaste tre åren. Eslöv har även en lägre
kostnad per invånare för ekonomiskt bistånd, 1 157 kronor per invånare för Eslöv
medan Landskrona har 1 906 kronor per invånare, det är en skillnad på 39,7
procentenheter. Eslövs kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som är antaget
av kommunfullmäktige. Där finns det åtgärder för att skapa lösningar för de personer
som står utanför bostadsmarknaden. En uthyrningspolicy riskerar motverka detta och
därför går motionen emot vad kommunfullmäktige har beslutat i
bostadsförsörjningsprogrammet.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen från Fredrik Ottesen (SD) med flera om
uthyrningspolicy.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Expedieras till
Eslövs Bostads AB
Nämnden för arbete och försörjning
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

23 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 134

KS.2018.0218

Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera
Ärendebeskrivning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018, § 8 antagit ett förslag till ny
förbundsordning som enligt förslaget ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ny förbundsordning måste antas av kommunfullmäktige i alla medlemskommunerna.
De aktuella förändringarna är en följd av ändringarna i den nya kommunallagen
(2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 samt att reglerna för utträde ur
förbundet föreslås ändras.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma dag § 7 antagit tre nya medlemmar:
Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner, vilket medför att förbundet från och
med den 1 januari 2019 har 27 medlemskommuner.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 176, 2018 Antagande av ny förbundsordning för
Sydarkivera
 Protokollsutdrag från Sydarkiveras förbundsfullmäktiges protokoll från den 6
april 2018
 Sydarkiveras Budget med verksamhetsmål 2019 och ekonomisk plan för 20202021
 Förslag till ny förbundsordning för Sydarkivera antagen av förbundsfullmäktige
den 6 april 2018
Beredning
Förutom själva laghänvisningarna i förbundsordningen är det 8 § som handlar om
tillkännagivande av protokollsjusteringar som är förändrad. Här gäller nu, precis som
för kommunen, att anslagen ska tillkännages via digital anslagstavla. I 12 § har gjorts
ett tillägg som föreslår att ”På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska
allmänheten beredas möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor.”
Den största ändringen föreslås i 13 § som handlar om när en medlem begär utträde. I
nu gällande förbundsordning ska den ekonomiska regleringen ske utifrån de andelar i
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet den sista
dagen i den månad då uppsägning skedde av utträdande medlem. I förslaget är den
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fetmarkerade texten ändrad till vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla.
13 § 2 punkten beskriver hur ett utträde för en medlem som inte lämnat över någon
arkivinformation ska gå till: ”Medlem som begärt utträde och som inte har
överlämnat någon arkivinformation, vare sig digital eller analog, till förbundet kan
beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde med en ekonomisk avtrappning.
Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande medlem äger enbart rätt
till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den ekonomiska
avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, enligt
följande:
- Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
- Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
- Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.”
Nuvarande text i 13.2 är flyttad till 13.3.
I bilaga 1 har de nya medlemskommunerna lagts till och bilaga 2 som beskriver hur
medlemsavgifterna räknas ut har kompletterats med att för landsting som önskar bli
medlemmar ska avgiften förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle. Medlemsavgiften
för 2019 föreslås vara oförändrad, det vill säga 27 kronor per kommuninvånare.
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget utan föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till förbundsordning
och den ekonomiska planen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera
i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi att gälla
från och med den 1 januari 2019.
- Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021.
Justerares signatur
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Expedieras till
Sydarkivera
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen
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§ 135

KS.2018.0573

Godkännande av förändring av juridisk sturktur i Eslövs Bostads AB:s
koncern
Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvärv av samtliga
aktier i bolaget Pemasund Bostäder AB. Dotterbolaget ska därefter fusioneras in i
Eslövs Bostads AB. Båda åtgärderna ska godkännas av fullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 178, 2018 Förändring av juridisk struktur i Eslövs
Bostads AB koncernen
 Förändring av juridisk struktur i Eslövs Bostads AB-koncernen
Beredning
Kommunledningskontoret tillstyrker affären. Information har tidigare getts vid
ägarsamråd.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna förvärv av samtliga aktier i bolaget Pemasund Bostäder AB, org.nr
559150-8717 samt
- godkänna en fusion av bolaget Pemasund Bostäder AB, org.nr 559150-8717 genom
absorption av helägt dotterbolag in i Eslövs Bostads AB med org.nr 556095-2391.
Expedieras till
Eslövs Bostads AB
Pemasund Bostäder AB
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
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§ 136

KS.2018.0591

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidningen
Ärendebeskrivning
Kravet på annonsering i ortstidning togs bort i den nya kommunallagen som trädde i
kraft den 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i
dagstidning
Beredning
Kommunfullmäktiges presidium anser att annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden i papperstidning fortfarande är aktuellt då ett flertal medborgare inte
har tillgång till internet. Därför föreslår de att fortsätta annonsera
kommunfullmäktiges sammanträden i Skånska Dagbladet under 2019 trots ändringen
i kommunallagen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Skånska Dagbladet under 2019.
Expedieras till
Skånska dagbladet
Kommunledningskontoret, Anna Envall-Lundberg
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§ 137

KS.2018.0634

Val till Barn- och familjenämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse elva ledamöter jämte ordförande samt förste och
andre vice ordföranden samt elva ersättare i Barn- och familjenämnden för tiden den
1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 4, 2018 Förslag till val till Barn- och familjenämnden
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Yrkanden
Ingemar Jeppsson (C) yrkar att val av ledamöter och ersättare ska ske genom
proportionellt valsätt.
Johan Andersson (S) yrkar att vid proportionellt valsätt ska ersättarna väljas för ett år
i taget.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att vid proportionellt valsätt ska både ledamöter och
ersättare väljas för ett år i taget.
Ingemar Jeppsson (C) yrkar bifall till Johan Anderssons (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Ingemar Jeppsson (C) yrkande om
proportionellt valsätt och finner att kommunfullmäktige så beslutar, då det endast
krävs fem röster för att genomdriva beslut om proportionellt valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande mot Fredrik
Ottesens (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Johan Anderssons (S) yrkande.
Justerares signatur
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs med följande propositionsordning: JA-röst för
bifall till Johan Anderssons (S) yrkande och NEJ-röst för bifall till Fredrik Ottesens
(SD) yrkande.
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 13 NEJ-röster, se bifogad
omröstningslista.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Johan Anderssons (S)
förslag att ersättare väljs för ett år i taget.

Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) 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.
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. David Westlund
2. Tony Ekblad
3. Amila Pasic
4. Marcus Quist
5. Istvan Barborg
6. Naida Mahmutovic
Justerares signatur
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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. Jasmina Muric
2. José Fleitas
3. Peter Eberyd
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Cvetanka Bojcevska
2. Dennis Larsen
3. Yngve Mark
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De 11 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
1

S-M-L

26

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12
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26/2

Utdragsbestyrkande

Tony Ekblad (M)
Jasmina Muric´ (C)

32 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige

4

SD

10

Cvetanka Bojcevska
(SD)

5

S-M-L

8,67 26/3

Amila Pasic (S)

6

S-M-L

6,5 26/4

Marcus Quist (M)

7

4 i Sam

6

José Fleitas (V)

8

S-M-L

5,2 26/5

Istvan Barborg (S)

9

SD

5

Dennis Larsen (SD)

10

S-M-L

4,33 26/6

Naida Mahmutovic (S)

11

4 i Sam

4

Peter Eberyd (C)

12/2

10/2

12/3

Proportionellt val av ersättare
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.
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 Peltola
2. Niklas Sundqvist
3. Henrik Månsson
4. Marijana Momiroska
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5. Liselotte Svensson
6. Michelle Malmberg
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. Anna-Karin Gustafsson
2. Mona Alsalehi
3. Omar Alsmail
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Jimmie Ramquist
2. Kari Kajén
3. Ronny Thall
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De 11 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
1

S-M-L

26

2

SML

13
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Valda
Tony Peltola (L)

26/2
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3

4 i Sam

12

Anna-Karin Gustafsson
(KD)

4

SD

10

Jimmie Ramquist (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3

Henrik Månsson (S)

6

S-M-L

6,5 26/4

Marijana Momiroska (S)

7

4 i Sam

6

Mona Alsalehi (MP)

8

S-M-L

5,2 26/5

Liselott Svensson (M)

9

SD

5

Kari Kajen (SD)

10

S-M-L

4,33 26/6

Michelle Malmberg (S)

11

4 i Sam

4

Omar Alsmail (C)

12/2

10/2

12/3

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse David Westlund
(S) till ordförande och Tony Ekblad (M) till förste vice ordförande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på Valberedningens förslag att utse Jasmina
Muric (C) eller Cvetanka Bojcevska (SD) till andre vice ordföranden. Ordförande
finner att fullmäktige utser Jasmina Muric (C) till andre vice ordförande.
Omröstnings begärs
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
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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.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Jasmina Muric (C) mot 10 röster för Cvetanka Bojcevska (SD) och
29 blanka utser fullmäktige Jasmina Muric (C) som andre vice ordförande.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- David Westlund (S)
- Tony Ekblad (M)
- Jasmina Muric (C)
- Cvetanka Bojcevska (SD)
- Amila Pasic (S)
- Marcus Quist (M)
- José Fleitas (V)
- Istvan Barborg (S)
- Dennis Larsen (SD)
- Naida Mahmutovic (S)
- Peter Eberyd (C)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- Tony Peltola (L)
- Niklas Sundkvist (M)
- Anna-Karin Gustafsson (KD)
- Jimmy Ramquist (SD)
- Henrik Månsson (S)
- Marijana Momiroska (S)
- Mona Alsalehi (MP)
- Liselott Svensson (M)
- Kari Kajen (SD)
- Michelle Malmberg (S)
- Omar Alsmail (C)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

36 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Till ordförande utses - David Westlund (S),
Till förste vice ordförande - Tony Ekblad (M) och
Till andre vice ordförande - Jasmina Muric (C)
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att enbart
ersättare väljs på ett år till förmån för eget yrkande.
Expedieras till
De förtroendevalda
Barn- och familjenämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 138

KS.2018.0635

Val till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter jämte ordförande samt förste och
andre vice ordförande samt nio ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 5, 2018 Förslag till val till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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 på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige så
beslutar, då det endast krävs sex röster för att genomdriva beslut om proportionellt
valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år, mot Fredrik Ottesens (SD)
yrkande om att ledamöter och ersättare ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
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Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) 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.
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. Claus-Göran Wodlin
2. Marianne Svensson
3. Naser Gohari
4. Peter Sjögren
5. Eva Bengtsson
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. Madeleine Atlas
2. Mirjana Stakovska
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
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1. Håkan Jölinsson
2. Cvetanka Bojcevska
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
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) 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

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Madeleine Atlas (C)

4

SD

10

Håkan Jölinsson (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Naser Gohari (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Peter Sjögren (M)

7

4 i Sam

6

8

S-M-L

5,2 26/5 Eva Bengtsson (S)

9

SD

5

Justerares signatur

Claus-Göran Wodlin (M)
26/2 Marianne Svensson (S)

12/2 Mirjana Stakovska (MP)

10/2 Cvetanka Bojcevska (SD)
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Proportionellt val av ersättare
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.
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. Sven-Olov Wallin
2. Gert Björk
3. Pleurat Gashi
4. Anna Biegus Nilsson
5. Nora Hussein Biuk
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. Benjamin Ülger
2. Katja Laine
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Dennis Larsen
2. Thomas Bondesson
Justerares signatur
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Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
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) ör 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

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Benjamin Ülger (KD)

4

SD

10

Dennis Larsen (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Pleurat Gashi (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Anna Biegus Nilsson (S)

7

4 i Sam

6

8

S-M-L

5,2 26/5 Nora Hussein Biuk (S)

9

SD

5

Justerares signatur

Sven-Olof Wallin (L)
26/2 Gert Björk (M)

12/2 Katja Laine (V)

10/2 Thomas Bondesson (SD)
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Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Claus-Göran
Wodlin (M) till ordförande och Marianne Svensson (S) till förste vice
ordförande. Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Madeleine Atlas
(C) eller Håkan Jölinsson (SD) till andre vice ordföranden. Ordförande finner att
fullmäktige utser Madeleine Atlas (C) till andre vice ordförande.
Omröstnings begärs
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.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Madeleine Atlas (C) mot 10 röster för Håkan Jölinsson (SD) och
29 blanka utser fullmäktige Madeleine Atlas (C) som andre vice ordförande.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Claus-Göran Wodlin (M)
- Marianne Svensson (S)
- Madeleine Atlas (C)
- Håkan Jölinsson (SD)
- Naser Gohari (S)
- Peter Sjögren (M)
- Mirjana Stakovska (MP)
Justerares signatur
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- Eva Bengtsson (S)
- Cvetanka Bojcevska (SD)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- Sven-Olov Wallin (L)
- Gert Björk (M)
- Benjamin Ülger (KD)
- Dennis Larsen (SD)
- Pleurat Gashi (S)
- Anna Biegus Nilsson (S)
- Katja Laine (V)
- Nora Hussein Biuk (S)
- Thomas Bondesson (SD)
- Till ordföranden utses Claus-Göran Wodlin (M)
- Till förste vice ordföranden utses Marianne Svensson (S)
- Till andre vice ordföranden utses Madeleine Atlas (C)
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att enbart ersättare väljs på ett år till
förmån för eget yrkande.

Expedieras till
De förtroendevalda

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur
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§ 139

KS.2018.0636

Val till Kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter jämte ordförande samt förste och
andre vice ordförande samt nio ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för tiden den 1
januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 6, 2018 Förslag till val till Kultur- och fritidsnämnden
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 på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige så
beslutar, då det endast krävs sex röster för att genomdriva beslut om proportionellt
valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år, mot Fredrik Ottesens (SD)
yrkande om att ledamöter och ersättare ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) till
biträdande valförrättare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
Justerares signatur
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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.
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. Christine Melinder
2. Kire Gelevski
3. Ann Hansson
4. Arvid Frandsen
5. Mohammad Gulchin
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. Per Rosenqvist
2. Elise Rosberg
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Dennis Larsen
2. Ted Bondesson
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

46 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
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) 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

Christine Melinder (M)

2

S-M-L

13

26/2 Kire Gelevski (S)

3

4 i Sam

12

Per Rosenqvist ©

4

SD

10

Dennis Larsen (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Ann Hansson (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Arvid Frandsen (M)

7

4 i Sam

6

8

S-M-L

5,2 26/5 Mohammad Gulchin (S)

9

SD

5

12/2 Elise Rosberg (V)

10/2 Ted Bondesson (SD)

Proportionellt val av ersättare
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.
Justerares signatur
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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. Margaretha Holmquist
2. Zivko Troposki
3. Veronica Malmborg
4. Kerstin Malm
5. Jenny Pernton
Valsedelsgruppen 4 i Samverkan (4 i Sam)
Inom valsedelgruppen 4 i Samverkan (Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de
gröna och Kristdemokraterna) har lämnats 12 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Mirsen Ülger
2. Håkan Larsson
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Per Fritz
2. Håkan Jölinsson
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
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) 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
Justerares signatur
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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

Margaretha Holmquist (L)

2

S-M-L

13

26/2 Zivko Trpkoski (S)

3

4 i Sam

12

Mirsen Ülger (KD)

4

SD

10

Per Fritz (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Veronica Malmborg (M)

6

S-M-L

6,5 26/4 Kerstin Malm (S)

7

4 i Sam

6

8

S-M-L

5,2 26/5 Jenny Perntorn (S)

9

SD

5

12/2 Håkan Larsson (MP)

10/2 Håkan Jölinsson (SD)

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Christine
Melinder (M) till ordförande och Kire Gelevski (S) till förste vice
ordförande. Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Per Rosenqvist
(C) eller Dennis Larsen (SD) till andre vice ordföranden. Ordförande finner att
fullmäktige utser Per Rosenqvist (C) till andre vice ordförande.
Omröstnings begärs
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.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Per Rosenqvist (C) mot 10 röster för Dennis Larsen (SD) och 29
blanka utser fullmäktige Per Rosenqvist (C) som andre vice ordförande.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Christine Melinder (M)
- Kire Gelevski (S)
- Per Rosenqvist (C)
. Dennis Larsen (SD)
- Ann Hansson (S)
- Arvid Frandsen (M)
- Elise Rosberg (V)
- Mohammad Gulchin (S)
- Ted Bondesson (SD)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- Margaretha Holmquist (L)
- Zivko Trpkoski (S)
- Mirsen Ülger (KD)
- Per Fritz (SD)
- Veronica Malmborg (M)
- Kerstin Malm (S)
- Håkan Larsson (MP)
- Jenny Pernton (S)
- Håkan Jölinsson (SD)
Justerares signatur
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- Till ordföranden utses Christine Melinder (M)
- Till förste vice ordföranden utses Kire Gelevski (S)
- Till andre vice ordföranden utses Per Rosenqvist (C)
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att enbart ersättare väljs
på ett år till förmån för eget yrkande.

Expedieras till
De förtroendevalda
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur
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§ 140

KS.2018.0637

Val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse elva ledamöter jämte ordförande samt förste och andre vice ordföranden
samt elva ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31
december 2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 7, 2018 Förslag till val till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
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 på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige så
beslutar, då det endast krävs fem röster för att genomdriva beslut om proportionellt
valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år, mot Fredrik Ottesens (SD)
yrkande om att ledamöter och ersättare ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.

Justerares signatur
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Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) 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.
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. Bengt Andersson
2. Janet Andersson
3. Jan-Åke Larsson
4. Håkan Bjelkengren
5. Lilli Trpkoski
6. Miroslav Han
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. Sofia Hagerin
2. Samuel Estenlund
3. Anders Borgquist

Justerares signatur
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Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Göran Lindvall
2. Dennis Larsen
3. Ronny Thall
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De 11 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

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Sofia Hagerin (C)

4

SD

10

Göran Lindvall (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3

Jan-Åke Larsson (S)

6

S-M-L

6,5 26/4

Håkan Bjelkengren (M)

7

4 i Sam

6

Samuel Estenlund (KD)

Justerares signatur

Bengt Andersson (M)
26/2

12/2

Utdragsbestyrkande
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8

S-M-L

5,2 26/5

Lilli Trpkoski (S)

9

SD

5

Dennis Larsen (SD)

10

S-M-L

4,33 26/6

Miroslav Han (S)

11

4 i Sam

4

Anders Borgquist (C)

10/2

12/3

Proportionellt val av ersättare
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.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 4 grupper varav 3 stycken är 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. John Fidler
2. Patrik Jeppsson
3. Marija Dimovska
4. Mats Löfström
5. Oliver Hansen
6. Joakim Dahlin
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:
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Rickard Sallermo
2. Per Anders B Nilsson
3. Martin Wiking
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Yngve Mark
2. Kent Björk
3. Per Fritz
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De 11 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

John Fidler (L)

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Rickard Sallermo (MP)

4

SD

10

Yngve Mark (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3

Marija Dimovska (S)

6

S-M-L

6,5 26/4

Mats Löfström (S)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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7

4 i Sam

6

12/2

8

S-M-L

5,2 26/5

Oliver Hansen (M)

9

SD

5

Kent Björk (SD)

10

S-M-L

4,33 26/6

Joakim Dahlin (S)

11

4 i Sam

4

Martin Wiking (MP)

10/2

12/3

Per Anders B Nilsson (V)

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Bengt Andersson
(M) till ordförande och Janet Andersson (S) till förste vice ordförande samt Sofia
Hagerin (C) till andre vice ordföranden. Ordförande finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Bengt Andersson (M)
- Janet Andersson (S)
- Sofia Hagerin (C)
- Göran Lindvall (SD)
- Jan-Åke Larsson (S)
- Håkan Bjelkengren (M)
- Samuel Estenlund (KD)
- Lilli Trpkoski (S)
- Dennis Larsen (SD)
- Miroslav Han (S)
- Anders Borgquist (C)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- John Fidler (L)
- Patrik Jeppsson (M)
- Rickard Sallermo (MP)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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- Yngve Mark (SD)
- Marija Dimovska (S)
- Mats Löfström (S)
- Anders Nilsson (V)
- Oliver Hansen (M)
- Kent Björk (SD)
- Joakim Dahlin (S)
- Martin Wiking (MP)
- Till ordföranden utses Bengt Andersson (S)
- Till förste vice ordföranden utses Janet Andersson (S)
- Till andre vice ordföranden utses Sofia Hagerin (C)
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att enbart ersättare väljs på ett år till
förmån för eget yrkande.

Expedieras till
De förtroendevalda
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

KS.2018.0638

Val till Servicenämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter jämte ordförande samt förste och andre vice ordföranden
samt elva ersättare i Servicenämnden för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 8, 2018 Förslag till val till Servicenämnden
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 på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige så
beslutar, då det endast krävs sex röster för att genomdriva beslut om proportionellt
valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år, mot Fredrik Ottesens (SD)
yrkande om att ledamöter och ersättare ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) till
biträdande valförrättare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 3 grupper 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. Lars Månsson
2. Rickard Malmborg
3. Hanna Barjosef
4. Gustav Kvant
5. Lars-Göran Blixt
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 13 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Yngve Mark
2. Kristian Zahtila
Valsedelsgruppen 4 i Samverkan (4 i Sam)
Inom valsedelgruppen 4 i Samverkan (Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de
gröna och Kristdemokraterna) har lämnats 12 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Lennart Nielsen
2. Laila Fast Petrovic
Fördelning av platser
De nio 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
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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, SD:13 och 4 i sam: 12.
Plats Valsedelgrupp A

B

Valda

1

S-M-L

26

Lars Månsson (S)

2

SML

13

26/2 Rickard Malmborg (M)

3

SD

13

Yngve Mark (SD)

4

4 i Sam

12

Lennart NIelsen (MP)

5

S-M-L

8,67 26/3 Hanna Barjosef (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Gustav Kvant (M)

7

SD

6,5 13/2 Kristian Zahtila (SD)

8

4 i Sam

6

9

S-M-L

5,2 26/5 Lars-Göran Blixt (S)

12/2 Laila Fast Petrovic (V)

Proportionellt val av ersättare
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.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 4 grupper inklusive blanka och räknas.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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. Erik Holmquist
2. Tina Löfström
3. Michael Hardin
4. Ingvar Persson
5. Robin Leufvenius
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. Torsten Winther
2. Mikael Sonander
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Kerstin Brink
2. Thomas Bondesson
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De nio 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.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Plats Valsedelgrupp A

B

Valda

1

S-M-L

26

Erik Holmquist (L)

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Torsten Winther (C)

4

SD

10

Kerstin Brink (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Michael Harding (M)

6

S-M-L

6,5 26/4 Ingvar Persson (S)

7

4 i Sam

6

8

S-M-L

5,2 26/5 Robin Leufvenius (M)

9

SD

5

26/2 Tina Löfström (S)

12/2 Mikael Sonander (C)

10/2 Thomas Bondesson (SD)

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Lars Månsson (S)
till ordförande och Rickard Malmborg (M) till förste vice ordförande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Laila Fast
Petrovic (V) eller Kristian Zahtila (SD) till andre vice ordföranden. Ordförande
finner att fullmäktige utser Laila Fast Petrovic (V) till andre vice ordförande.
Omröstnings begärs
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Laila Fast Petrovic (V) mot 11 röster för Kristian Zahtila (SD) och
28 blanka utser fullmäktige Laila Fast Petrovic (V) som andre vice ordförande.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Lars Månsson (S)
- Rickard Malmborg (M)
- Yngve Mark (SD)
- Lennart Nielsen (MP)
- Hanna Barjosef (S)
- Gustav Kvant (M)
- Kristian Zahtila (SD)
- Laila Fast Petrovic (V)
- Lars-Göran Blixt (S)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- Erik Holmquist (L)
- Lina Löfström (S)
- Torsten Winther (C)
- Kerstin Brink (SD)
- Michael Harding (M)
- Ingvar Persson (S)
- Mikael Sonander (C)
- Robin Leufvenius (M)
- Thomas Bondesson (SD)
- Till ordföranden utses Lars Månsson (S)
- Till förste vice ordföranden utses Rickard Malmborg (M)
- Till andre vice ordföranden utses Laila Fast Petrovic (V)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att enbart ersättare väljs på ett år till
förmån för eget yrkande.

Expedieras till
De förtroendevalda

Servicenämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142

KS.2018.0640

Val till Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse elva ledamöter jämte ordförande samt förste och andre vice ordföranden
samt elva ersättare i Barn- och familjenämnden för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 10, 2018 Förslag till val till Vård- och
omsorgsnämnden
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 på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige så
beslutar, då det endast krävs fem röster för att genomdriva beslut om proportionellt
valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år, mot Fredrik Ottesens (SD)
yrkande om att ledamöter och ersättare ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) 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.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
50 valsedlar är giltiga och 1 är ogiltig.
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 25 röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående
ordning:
1. Tony Ekblad
2. Lena Hugosdotter Sundberg
3. Agneta Nilsson
4. Gabriel Barjosef
5. Bo-Göran Hansen
6. Anette Palm
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. Krister Carlberg
2. Eva Rebbling
3. Hanna-Mia Hellberg

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det ämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Kari Kajén
2. Jeanette Flankeus
3. Peter Mörberg
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De 11 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:25, 4 i Sam: 12 och SD:10.
Plats Valsedelgrupp A

B

Valda

1

S-M-L

25

Tony Hansson (S)

2

S-M-L

12,5 25/2

Lena Hugosdotter Sundberg
(M)

3

4 i Sam

12

Krister Carlberg (C)

4

SD

10

Kari Kajén (SD)

5

S-M-L

8,33 25/3

Agneta Nilsson (S)

6

S-M-L

6,25 25/4

Gabriel Barjosef (S)

7

4 i Sam

6

Eva Rebbling (V)

Justerares signatur

12/2

Utdragsbestyrkande
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8

S-M-L

5

25/5

Bo-Göran Hansen (M)

9

SD

5

10/2

Jeanette Flankeus (SD)

10

S-M-L

4,16 25/6

Anette Palm (S)

11

4 i Sam

4

Hanna-Mia Hellberg (C)

12/3

Proportionellt val av ersättare
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.
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. Lars Linder
2. Jörgen Håkansson
3. Anette Thorp
4. Gabriele Goldhammer
5. Hans-Ove Lunde
6. Adam Barjosef
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:
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Farid Al-Bahadli
2. Charlotte Jönsson
3. Mirsen Ülger
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Marlen Ottesen
2. Dennis Larsen
Valsedelgrupp Blanka
3 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De 11 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

Lars Linder (L)

2

S-M-L

13

3

4 i Sam

12

Farid Al-Bahadli (MP)

4

SD

10

Marlen Ottesen (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3

Anette Thorp (M)

6

S-M-L

6,5 26/4

Gabriele Goldhammer (S)

Justerares signatur
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7

4 i Sam

6

12/2

8

S-M-L

5,2 26/5

Hans-Ove Lunde (M)

9

SD

5

Dennis Larsen (SD)

10

S-M-L

4,33 26/6

Adam Barjosef (S)

11

4 i Sam

4

Mirsen Ülger (KD)

10/2

12/3

Charlotte Jönsson (KD)

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Tony Hansson (S)
till ordförande och Lena Hugosdotter Sundberg (M) till förste vice
ordförande. Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Krister Carlberg
(C) eller Kari Kajén (SD) till andre vice ordföranden. Ordförande finner att
fullmäktige utser Krister Carlberg (C) till andre vice ordförande.
Omröstnings begärs
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.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Krister Carlberg (C) mot 10 röster för Kari Kajén (SD) och 29
blanka utser fullmäktige Krister Carlberg (SD) som andre vice ordförande.
Justerares signatur
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Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Tony Hansson (S)
- Lena Hugosdotter Sundberg (M)
- Krister Carlberg (C)
- Kari Kajén (SD)
- Agneta Nilsson (S)
- Gabriel Barjosef (S)
- Eva Rebbling (V)
- Bo-Göran Hansen (M)
- Jeanette Flankeus (SD)
- Anette Palm (S)
- Hanna-Mia Hellberg (C)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- Lars Linder (L)
- Jörgen Håkansson (S)
- Farid Al-Bahadli (MP)
- Marlen Ottesen (SD)
- Anette Thorp (M)
- Gabriele Goldhammer (S)
- Charlotte Jönsson (KD)
- Hans-Ove Lunde (M)
- Dennis Larsen (SD)
- Adam Barjosef (S)
- Mirsen Ülger (KD)
- Till ordföranden utses Tony Hansson (S)
- Till förste vice ordföranden utses Lena Hugosdotter Sundberg (M)
- Till andre vice ordföranden utses Krister Carlberg (C)
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att enbart ersättare väljs på ett år till
förmån för eget yrkande.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

72 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Expedieras till
De förtroendevalda
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143

KS.2018.0641

Val till Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse tre ledamöter jämte ordförande i Överförmyndarnämnden för tiden den 1
januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 11, 2018 Förslag till val till Överförmyndarnämnden
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige med utgångspunkt från
majoritetsval.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att val av ledamöter ska ske genom proportionellt valsätt
på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och finner att kommunfullmäktige så beslutar, då
det krävs 13 röster för att genomdriva beslut om proportionellt valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år mot Fredrik Ottesens (SD) yrkande om att ledamöter
ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.

Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) till
biträdande valförrättare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

74 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
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.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i 3 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. Kerstin Ekoxe
2. Gert Björk
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Göran Lindvall
Valsedelgrupp Blanka
15 blanka valsedlar har lämnats in.
Fördelning av platser
De tre 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 och SD:10.
Plats Valsedelgrupp A B
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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1

S-M-L

26

Kerstin Ekoxe (S)

2

S-M-L

13 26/2 Gert Björk (M)

3

SD

10

Göran Lindvall
(SD)

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Kerstin Ekoxe (S)
till ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Kerstin Ekoxe (S)
- Gert Björk (M)
- Göran Lindvall (SD)
- Till ordföranden utses Kerstin Ekoxe (S)
Expedieras till
De förtroendevalda
Överförmyndarnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

KS.2018.0639

Val till Valnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande samt förste vice
ordförande samt sju ersättare i Valnämnden för tiden den 1 januari 2019 till och med
den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 9, 2018 Förslag till val till Valnämnden
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 på ett år i taget.
Johan Andersson (S) yrkar att ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om
proportionellt valsätt på ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige så
beslutar, då det endast krävs sju röster för att genomdriva beslut om proportionellt
valsätt.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande om att
ledamöter ska väljas på fyra år och ersättare på ett år, mot Fredrik Ottesens (SD)
yrkande om att ledamöter och ersättare ska väljas på ett år i taget. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden utser Ingemar Jeppsson (C) och Margaretha Holmquist (L) 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.
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. Jörgen Andersson
3. Tine Billing
4. Camilla Mattisson
5. Joakim Dahlin
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. Maria Bohr-Frank
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Cvetanka Bojcevska
2. Kerstin Brink
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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
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

26/2 Jörgen Andersson (M)

3

4 i Sam

12

Maria Bohr-Frank (C)

4

SD

10

Cvetanka Bojcevska
(SD)

5

S-M-L

8,67 26/3 Tine Billing (S)

6

S-M-L

6,5 26/4 Camilla Mattisson (M)

7

4 i Sam

6

7

S-M-L

5,2 26/5 Joakim Dahlin (S)

12/2 Saknar nominering

Proportionellt val av ersättare
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

Utdragsbestyrkande
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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.
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. Ingemar Larsson
2. Anne Hansson
3. Andzrej Piotr Kosiol
4. Kjell-Åke Ottosson
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. Eva Rebbling
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna (SD)
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har det lämnats 10 röster. Samtliga
valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning:
1. Håkan Jölinsson
2. Kent Björk
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

Utdragsbestyrkande
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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

Ingmar Larsson (L)

2

S-M-L

13

26/2 Anne Hansson (S)

3

4 i Sam

12

Eva Rebbling (V)

4

SD

10

Håkan Jölinsson (SD)

5

S-M-L

8,67 26/3

Andzrej Piotr Kosiol
(M)

6

S-M-L

6,5 26/4 Kjell-Åke Ottosson (S)

7

4 i Sam

6

7

S-M-L

5,2 26/5 Saknar nominering

7

SD

5

12/2 Saknar nominering

10/2 Kent Björk (SD)

Val av presidium
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Tony Hansson (S)
till ordförande och Jörgen Andersson (M) till förste vice ordförande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Till ledamöter utses för tiden fram till och med 31 december 2022:
- Tony Hansson (S)
- Jörgen Andersson (M)
- Maria Bohr-Frank (C)
- Cvetanka Bojcevska (SD)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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- Tine Billing (S)
- Camilla Mattisson (M)
- Joakim Dahlin (S)
Till ersättare utses för tiden fram till och med 31 december 2019:
- Ingmar Larsson (L)
- Anne Hansson (S)
- Eva Rebbling (V)
- Håkan Jölinsson (SD)
- Andzrej Piotr Kosiol (M)
- Kjell-Åke Ottosson (S)
- Kent Björk (SD)
- Till ordföranden utses Tony Hansson (S)
- Till förste vice ordföranden utses Jörgen Andersson (M)
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att
enbart ersättare väljs på ett år i taget, till förmån för eget yrkande.
Expedieras till
De förtroendevalda
Valnämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145

KS.2018.0382

Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes
förbundsstämma för tiden 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse fem ombud och fem ersättare till förbundsmötet för
mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberednings beslut § 12, 2018 Förslag till val av ombud och ersättare till
Kommunförbundet Skånes förbundsstämma för tiden 2019-2022
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som ombud utses:
- Johan Andersson (S)
- Catharina Malmborg (M)
- Janet Andersson (S)
- Madeleine Atlas (C)
- Fredrik Ottesen (SD)
Som ersättare utses:
- Lars Månsson (S)
- Bengt Andersson (M)
- Marianne Svensson (S)
- Rickard Sallermo (MP)
- Ted Bondesson (SD)
Expedieras till
De förtroendevalda
Kommunförbundet Skåne
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146

KS.2018.0583

Val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer till Finsam MittSkånes
styrelse för 2019-2023
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot, en ersättare samt en lekmannarevisor
till förbundsstyrelsen för fyra år räknat från och med den 1 april 2019 till den 31
mars 2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 13, 2018 Förslag till val av styrelseledamot, ersättare
och lekmannarevisor till Finsam MittSkånes styrelse för 2019-2023
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 april 2019 till den 31 mars
2023:
Som ledamot utses:
- Gabriel Barjosef (S)
Som ersättare utses:
- Claus-Göran Wodlin (M)
Som lekmannarevisor utses:
- Kurt Håkansson (S)
Expedieras till
De förtroendevalda
Finsam MittSkånes Styrelse
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147

KS.2018.0642

Val av revisorer för granskning av 2019-2022 års verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse åtta revisorer jämte ordföranden samt förste och
andre vice ordföranden för granskning av 2019-2022 års verksamhet.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 14, 2018 Förslag till val av revisorer för granskning av
2019-2022 års verksamhet
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till fullmäktige.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till Valberedningens förslag samt föreslår att
Kerstin Lindström (S) läggs till på den sista platsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på bifall till Johan Anderssons (S) yrkande och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med det.
Val av presidium
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Gunilla Gulam
(S) till ordförande och Håkan Elleström (M) till förste vice ordförande. Ordföranden
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer proposition på Valberedningens förslag att utse Lena Jeppsson (C)
eller Johnny Nilsson (SD) till andre vice ordförande. Ordförande finner att
fullmäktige utser Lena Jeppsson (C) till andre vice ordförande.
Omröstningen begärs

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Lena Jeppsson (C) mot 10 röster för Johnny Nilsson (SD) och 29
blanka utser fullmäktige Lena Jeppsson (C) som andre vice ordförande.
Beslut
Till revisorer för granskning av 2019-2022 års verksamhet utses:
- Gunilla Gulam (S)
- Håkan Elleström (M)
- Kurt Håkansson (S)
- Lars Karlsson (M)
- Lena Jeppsson (C)
- Göran T Andersson (MP)
- Johnny Nilsson (SD)
- Kerstin Lindström (S)
- Till ordföranden utses Gunilla Gulam (S)
- Till förste vice ordföranden utses Håkan Elleström (M)
- Till andre vice ordförande utses Lena Jeppsson (C)
Expedieras till
De förtroendevalda
Revisionen
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

87 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 148

KS.2018.0643

Val till stiftelsen Gamlegård i Billinge
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter med personliga ersättare
jämte revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31
december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 15, 2018 Förslag till val till stiftelsen Gamlegård i
Billinge
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Lars Karlsson (M) som ersättare för revisor.
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som styrelseledamot utses:
- Bernt Nilsson (S)
- Arvid Frandsen (M)
Som personlig ersättare utses:
- Lars-Göran Blixt (S)
- Gustav Kvant (M)
Som revisor och ersättare för revisor utses:
- Kerstin Lindström (S)
- Lars Karlsson (M)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Expedieras till
De förtroendevalda
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 149

KS.2018.0644

Val till stiftelsen Haga kvarn
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter med personliga ersättare
jämte revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31
december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 16, 2018 Förslag till val till stiftelsen Haga kvarn
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Lars Karlsson (M) som ersättare för revisor.
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som styrelseledamöter utses:
- Roland Andersson (S)
- Gustav Kvant (M)
Som personliga ersättare utses:
- Arvid Frandsen (M)
- Krister Carlberg (C)
Som revisor och ersättare för revisor utses:
- Kerstin Lindström (S)
- Lars Karlsson (M)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

91 ( 117 )

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Expedieras till
De förtroendevalda
Stiftelsen Haga kvarn
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 150

KS.2018.0645

Val till Dr P Håkanssons stiftelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter och en ersättare jämte revisor
med ersättare för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 17, 2018 Förslag till val till Dr P Håkanssons stiftelsen
Beredning
Valberedningen lämnade förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Lars Karlsson (M) som ersättare till revisor.
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som styrelseledamöter utses:
- Tony Hansson (S)
- Hans-Ove Lunde (M)
Som ersättare utses:
- Istvan Barborg (S)
Som revisor och ersättare till revisor utses:
- Kenneth Jönsson (S)
- Lars Karlsson (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
Dr P Håkanssons stiftelse
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 151

KS.2018.0646

Val till stiftelsen Johnssons Minne
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en styrelseledamot med ersättare jämte auktoriserad
revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 18, 2018 Förslag till val till stiftelsen Johnssons Minne
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som styrelseledamöter utses:
- Anette Palm (S)
Som ersättare utses:
- Hans-Ove Lunde (M)
Som auktoriserad revisor och ersättare utses:
- KPMG:s representant
Auktoriserad revisor är inget val som kommunfullmäktige utför. 2018-12-19 Christina Nilsson

Expedieras till
De förtroendevalda
Stiftelsen Johnssons Minne
Ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 152

KS.2018.0647

Val till Selma Sundelius stiftelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse fyra ledamöter och två ersättare till styrelsen för
Selma Sundelius stiftelse för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31
december 2022. ”Samtliga ska vara kommunalt röstberättigade inom Marieholms
samhälle varav en ska vara lärare.” Dessutom ska två revisorer med ersättare utses.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 19, 2018 Förslag till val till Selma Sundelius stiftelser
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Håkan Ellestörm (M) som revisor och Lars
Karlsson (M) som ersättare till revisor.
Ingemar Jeppsson (C) föreslår Lena Jeppsson (C) som ersättare till revisor.
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som ledamöter utses:
- Kerstin Ekoxe (S)
- Catharina Malmborg (M)
- Anna Gunnarsson (C)
- Per Fritz (SD)
Som ersättare utses:
- Miroslav Han (S)
- Ann-Christrin Holmström (C)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Som revisor utses:
- Kerstin Lindström (S)
- Håkan Elleström (M)
Som ersättare för revisor utses:
- Lena Jeppsson (C)
- Lars Karlsson (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
Selma Sundelius stiftelser
Ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 153

KS.2018.0648

Val till 46:e hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till 46:e
hemvärnsbataljonen/södra skånska bataljonen för perioden den 1 januari 2019 till
och med den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 20, 2018 Förslag till val till 46:e hemvärnsbataljonen/
södra skånska bataljonen
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som ledamot utses:
- Johan Andersson (S)
Som ersättare utses:
- Håkan Ellerström (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
46:e hemvärnsbataljonen/södra skånska bataljonen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 154

KS.2018.0649

Val till Samarbetsnämnden Revingehed
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse fyra ledamöter och fyra ersättare till
Samarbetsnämnden Revingehed för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31
december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 21, 2018 Förslag till val till Samarbetsnämnden
Revingehed
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som ledamöter utses:
- Johan Andersson (S)
- Håkan Ellerström (M)
- Annika Wiking (MP)
- Kerstin Brink (SD)
Som ersättare utses:
- Claes Jönsson (S)
- Claus-Göran Wodlin (M)
- Håkan Olsson (C)
- Per Fritz (SD)
Expedieras till
De förtroendevalda
Samarbetsnämnden Revingehed
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 155

KS.2018.0650

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse gode män enligt fastighetsbildningslagen för tiden
den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 22, 2018 Förslag till val av gode män enligt
fastighetsbildningslagen
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Bengt Andersson (M) som gode man som
sakkunnig i tätortsförhållanden.
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som gode män som sakkunniga i tätortsförhållanden utses:
- Ingvar Persson (S)
- Bengt Andersson (M)
Som gode män som sakkunniga i jord- och skogsbruksfrågor utses:
- Bengt Andersson (M)
- Lars Karlsson (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
Länsstyrelsen Skåne
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 156

KS.2018.0654

Val till förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd för mandatperioden
2019 till och med 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till förbundsdirektionen
Räddningstjänsten Syd för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 23, 2018 Förslag till val till förbundsdirektionen
Räddningstjänsten Syd för mandatperioden 2019 till och med 2022
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Håkan Elleström (M) som revisor.
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som ledamot utses:
- Tony Hansson (S)
Som ersättare utses:
- Jörgen Andersson (M)
Som revisor utses:
- Håkan Ellerström (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 157

KS.2018.0655

Val till VA Syd förbundsfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter och två ersättare till
förbundsfullmäktige för VA Syd för mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 24, 2018 Förslag till val till VA Syd
förbundsfullmäktige
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den
31 december 2022:
Som ledamöter utses:
- Janet Andersson (S)
- Håkan Bjelkengren (M)
Som ersättare utses:
- Jan-Åke Larsson (S)
- Oliver Hansen (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
VA Syds förbundsfullmäktige
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 158

KS.2018.0656

Nominering till VA Syd förbundsstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att nominera en ledamot och en ersättare till
förbundsstyrelsen för VA Syd för mandatperioden 2019-2022. Slutligt val görs av
förbundsfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 25, 2018 Förslag till nominering till VA Syd
förbundsstyrelsen
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag nomineras för tiden den 1 januari 2019 till
den 31 december 2022:
Som ledamot:
- Catharina Malmborg (M)
Som ersättare:
- Janet Andersson (S)
Expedieras till
De förtroendevalda
VA Syds förbundsstyrelse
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 159

KS.2018.0657

Nominering till VA Syd ägarnämnd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att nominera fem ledamöter och tre ersättare samt
ordföranden och vice ordförande till ägarnämnd Eslöv för VA Syd för
mandatperioden 2019-2022. Slutligt val görs av förbundsfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 26, 2018 Förslag till nominering till VA Syd
ägarnämnd
Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag att utse Lilli Trpkoski (S)
och Håkan Bjelkengren (M) som ersättare och finner att fullmäktige beslutar enligt
det.
Ordföranden ställer sen proposition på Dennis Larsen (SD) eller Lars Holmström (V)
till ersättare. Ordförande finner att fullmäktige utser Lars Holmström (V) till
ersättare.
Omröstnings begärs
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.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Antal avgivna röster är 51.
Med 12 röster för Lars Holmström (V) mot 10 röster för Dennis Larsen (SD) och 29
blanka utser fullmäktige Lars Holmström (V) som ersättare.
Beslut
Till ledamöter för mandatperioden 2019-2022 nomineras:
- Janet Andersson (S)
- Bengt Andersson (M)
- Jan-Åke Larsson (S)
- Madeleine Atlas (C)
- Fredrik Ottesen (SD)
Till ersättare för mandatperioden 2019-2022 nomineras:
- Lilli Trpkoski (S)
- Håkan Bjelkengren (M)
- Lars Holmström (V)
Till ordförande nomineras Janet Andersson (S)
Till vice ordförande nomineras Bengt Andersson (M)
Expedieras till
De förtroendevalda
VA Syd ägarnämnd
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17
Kommunfullmäktige
§ 160

KS.2018.0677

Nominering till revisor för granskning av VA Syds verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att föreslå kommunfullmäktige en revisor för nominering
till kommunförbundet VA Syd för granskning av 2019-2022 års verksamhet.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 27, 2018 Förslag till nominering till revisor för
granskning av VA Syds verksamhet
Beredning
Ordföranden nominerar Kurt Håkansson (S) som revisor.
Beslut
Till revisor nomineras för tiden 2019-2022:
- Kurt Håkansson (S)
Expedieras till
De förtroendevalda
Kommunförbundet VA Syd
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
§ 161

KS.2018.0658

Val till Sydarkivera förbundsfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till Sydarkiveras
förbundsfullmäktige för tiden 2019-2022.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 28, 2018 Förslag till val till Sydarkivera
förbundsfullmäktige
Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till den 31
december 2022:
Som ledamot:
- Catharina Malmborg (M)
Som ersättare:
- Bertil Jönsson (C)
Expedieras till
De förtroendevalda
Sydarkivera
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 162

KS.2018.0667

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S)
gällande tryggheten utanför Marieskolan
Ärendebeskrivning
Ted Bondesson (SD) har ställt en interpellation till Johan Andersson (S), ordförande i
kommunstyrelsen, som lyder enligt följande "Har man från politiskt håll vidtagit
åtgärder för att hjälpa polisen att motverka att sådana händelser upprepas och i så fall
vad?"
Beslutsunderlag
 Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Johan Andersson (S) gällande
tryggheten utanför Marieskolan
 Svar på interpellation från Ted Bondesson (SD) trygghet utanför Marieskolan
Beredning
Ordföranden frågar Ted Bondesson (SD) om han godkänner att interpellationen
besvaras på dagens sammanträde. Ted Bondesson (SD) godkänner detta och Johan
Andersson (S) svarar i enlighet med det skriftliga svaret.
Beslut
- Interpellationen anses besvarad.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
§ 163
Anmälningar för kännedom
 KS.2018.0295-6
Barn- och familjenämndens beslut § 163, 2018
Rapportering av ej verkställda beslut
 KS.2018.0604-3
Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne avseende ny
ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

2018-12-17

Voteringslista: § 128
Ärende: Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 inklusive investerings- och
exploateringsbudget, KS.2018.0001
Voteringslista(or)
JA-röster för bifall till kommunstyrelsens budgetförslag inklusive Johan Anderssons (S)
yrkande och NEJ-röster för bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag
Ledamot

Ja

Johan Andersson (S), ledamot
Lena Emilsson (S), ordförande
Tony Hansson (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
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
Peter Sjögren (M), ledamot
Bo-Göran Hansen (M), ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot
Tony Ekblad (M), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Marlén Ottesen (SD), ledamot
Göran Granberg (SD), ledamot
Håkan Jölinsson (SD), ledamot
Andrea Wramfelt (SD), ledamot
Axel Johansson, 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
Madeleine Atlas (C), ledamot

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

Voteringslista
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

Jasmina Muric (C), ledamot
Bertil Jönsson (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
Agneta Nilsson (S), ersättare
Henrik Månsson (S), ersättare
Rikard Malmborg Ainz (M), ersättare
Dennis Larsen (SD), ersättare
Mats Andersen (SD), ersättare
Sofia Hagerin (C), ersättare
Mirjana Stakovska (MP), ersättare
Resultat

2018-12-17

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38

13

0
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

2018-12-17

Voteringslista: § 137
Ärende: Val till Barn- och familjenämnden, KS.2018.0634
Voteringslista(or)
JA-röst för bifall till Johan Anderssons (S) yrkande och NEJ-röst för bifall till Fredrik
Ottesens (SD) yrkande
Ledamot

Ja

Johan Andersson (S), ledamot
Lena Emilsson (S), ordförande
Tony Hansson (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
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
Peter Sjögren (M), ledamot
Bo-Göran Hansen (M), ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot
Tony Ekblad (M), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Marlén Ottesen (SD), ledamot
Göran Granberg (SD), ledamot
Håkan Jölinsson (SD), ledamot
Andrea Wramfelt (SD), ledamot
Axel Johansson, 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
Madeleine Atlas (C), ledamot
Jasmina Muric (C), ledamot

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
X

Avstår

Voteringslista

117 ( 117 )

Mötesdatum
Kommunfullmäktige

Bertil Jönsson (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
Agneta Nilsson (S), ersättare
Henrik Månsson (S), ersättare
Rikard Malmborg Ainz (M), ersättare
Dennis Larsen (SD), ersättare
Mats Andersen (SD), ersättare
Sofia Hagerin (C), ersättare
Mirjana Stakovska (MP), ersättare
Resultat

2018-12-17
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