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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:30  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Marianne Svensson (S) 
Mats Löfström (S) 
Naida Mahmutovic (S) 
Naser Gohari (S) 
Istvan Barborg (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) 
Bengt Andersson (M) 
Christine Melinder (M) 
Peter Sjögren (M) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Lena Hugosdotter Sundberg (M) 
Marcus Quist (M) 
Tony Ekblad (M) 
Margaretha Holmquist (L) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ronny Thall (SD) 
Marlén Ottesen (SD) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Thomas Bondesson (SD) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Kari Kajén (SD) 
Jimmie Ramquist (SD) 
Göran Granberg (-) 
Ingemar Jeppsson (C) 
Madeleine Atlas (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Anders Molin (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Lars Holmström (V) 
Mauricio Sanchez (V) 
Henrik Månsson (S)  ersätter Lars Månsson (S) 
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Amila Pasic (S)  ersätter Jenny Pernton (S) 
Gabriel Barjosef (S)  ersätter Tina Löfström (S) 
Jan-Åke Larsson (S)  ersätter Kerstin Ekoxe (S) 
Kent Björk (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD) 
Kristian Zahtila (SD)  ersätter Mats Andersen (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Lennart Nielsen (MP)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 
Samuel Estenlund (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Biegus-Nilsson (S) 
Kire Gelevski (S) 
Anette Palm (S) 
Hanna Barjosef (S) 
Rikard Malmborg (M) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Oliver Hansen (M) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Erik Holmquist (L) 
Nicklas Nilsson (L) 
Yngve Mark (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Eva Rebbling (V) 
Lars Dreja (V) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 

  
Utses att justera Tony Hansson (S) 

Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-06-22   
  
Protokollet omfattar §§89-101 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Lena Emilsson (S)  

 

Justerande   
  Tony Hansson (S) Madeleine Atlas (C) 
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Innehåll 
 

§89 Val av justerare 

§90 Ändring av föredragningslistan 

§91 Information från vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden på kommunfullmäktige 

§92 Vårprognos 2021 

§93 E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 

§94 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  i Eslövs kommun 

§95 Revidering av taxa för kopiering med mera av  allmänna handlingar 

§96 Policy för kommunikation i Eslövs kommun 

§97 Revidering av regler för deltagande i nämndsammanträde på distans 

§98 Enkel fråga från Ted Bondesson (SD) ställd till Johan Andersson (S) 

§99 Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) Motion 
angående införande av kompiskort för äldre 

§100 Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP) 

§101 Anmälningar för kännedom 
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§ 89  

Val av justerare  

Tony Hansson (S) och Madeleine Atlas (C) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 22 juni 2021. 

Till ersättare utses David Westlund (S). 

Paragrafen är justerad 
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§ 90  

Ändring av föredragningslistan  

Ärendebeskrivning  
Ordförande föreslår att den enkla frågan från Ted Bondesson (SD) till Johan 
Andersson (S) om yttrandefrihet i skolan läggs till föredragningslistan före motionen 
från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) om införande av kompiskort för 
äldre. Johan Andersson (S) meddelar att han lämnar över frågan till David Westlund 
(S), ordförande i barn- och familjenämnden. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    KS.2020.0386 

Information från vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden på kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning  
Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, informerar om 
nämndens utvecklingsarbete med fokus på teknikutveckling, kompetensutveckling 
och planering för Eslövs nya demenscenter. 

Christine Melinder (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar om 
nämndens utvecklingsarbete med fokus på att få tillbaka barn och unga i kulturlivet 
efter pandemin, bibehålla och utveckla kulturgarantin samt framtagandet av ett 
fritidspolitiskt program. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    KS.2021.0009 

Vårprognos 2021  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger uppföljning av budgeten per den 30 april med prognos för helåret. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2021 Vårprognos 2021 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2021 
 Vårprognos 2021 för Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 2021, Ekonomisk vårprognos 2021 
 Barn- och familjenämndens beslut § 52, 2021 Vårprognos 2021 för barn- och 

familjenämnden 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 32 2021, Vårprogonos 2021 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59, 2021 Vårprognos 2021 för 

Kommunledningskontoret 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58, 2021. Vårprognos 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87, 2021 Vårprognos 2021 
 Servicenämndens beslut § 72, 2021 Vårprognos 
 

Beredning 
Kommunens resultat förbättras för året baserat på Sveriges Kommuners och 
Regioners (SKRs) prognos från april och intäkter från processen med försäljning av 
Eifab. Nämndernas prognoser visar på ett relativt stort underskott. Detta gäller främst 
vård- och omsorgsnämnden som bland annat har merkostnader för pandemin med 
uppskattningsvis 12,8 miljoner kronor. Det finns inget beslut från staten att 
kommunerna kan söka medel via Socialstyrelsen i likhet med 2020. Nämnden har 
inte beaktat eventuella statsbidrag i prognosen för återstoden av året. Faller 
statsbidrag ut förbättras resultatet. Servicenämnden lämnar en prognos med ett 
underskott på 6,3 miljoner kronor men beskriver förutsättningar att bedriva 
verksamheten inom ram för året. Kultur- och fritidsnämnden bedömer ett underskott 
med 1,4 miljoner kronor för året beroende på lägre intäkter med anledning av 
pandemin. 

Kommunledningskontoret föreslår att medel avsätts till kommunstyrelsens disponibla 
medel inom årets resultat, av de ökade skatte- och generella statsbidragsintäkterna, 
med 16 miljoner kronor för att vid behov kompensera berörda nämnder för 
merkostnader och intäktsbortfall med anledning av den pågående pandemin. 
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Nya budgetförutsättningar för Sallerupskolan och övriga framförda investeringar 
hanteras i budgetprocessen för 2022 och framåt. Budgetberedningen har tagit del av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens aviserade förändringar av investeringar. 

Kommunen leasar normalt fordon på 36 månader men fordon som specialanpassas 
för verksamheten och beräknas användas en längre tid än tre år föreslås köpas in 
varför kommunledningskontoret föreslår en utökning av investeringsbudgeten för 
servicenämnden med begärda sex miljoner kronor. 

Regeringen har fattat beslut om att fortsätta ersätta kommunerna för 
sjuklönekostnader juni månad ut. Kommunledningskontoret föreslår att ersättningen 
även fortsättningsvis behandlas som en verksamhetsintäkt som tillfaller respektive 
nämnd och kommunstyrelsen vilket därmed matchar respektive nämnds respektive 
kommunstyrelsens verksamhetskostnad. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 1 juni 2021 följande: 

- Samtliga nämnder anmodas hålla budget och genomföra planerade 
effektiviseringar. 

- En särskild överläggning genomförs med vård- och omsorgsnämnden och 
servicenämnden före delårsrapporten som upprättas per den siste augusti avseende 
nämndernas ekonomiska planering och situation. 

- Årshyran på 0,51 miljoner kronor för Våfflan omfördelas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt förslag från de 
berörda nämnderna. 

- Sjuklöneersättning tillfaller respektive nämnd respektive kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige godkänner vårprognosen 
och godkänner att servicenämndens investeringsbudget utökas med sex miljoner 
kronor avseende inköp av specialanpassade fordon. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunfullmäktige även beslutar att engångsintäkten 
från försäljningen av Eifab avsätts till satsning på fiber. Madeleine Atlas (C), Bertil 
Jönsson (C) och Samuel Estenlund (KD) instämmer i yrkandet.  

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Johan Anderssons (S) med flera yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Ordförande ställer sedan proposition på Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande. 

Voteringsresultat 
Med 27 ja-röster och 19 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande. 4 personer avstod från att rösta. 
Se voteringsbilaga. 

Beslut 
- Vårprognosen för 2021 godkänns. 

- Servicenämndens investeringsbudget utökas med sex miljoner kronor avseende 
inköp av specialanpassade fordon. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    KS.2021.0071 

E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Ett e-förslag om att utlysa klimatnödläge i Eslövs kommun inkom till kommunen den 
17 mars 2020. E-förslaget har erhållit nittiotvå stycken underskrifter. 

Enligt Riktlinjer för e-förslag, antagen av kommunfullmäktige den 30 september 
2019, ska publicerade e-förslag som har fått fler än 50 underskrifter registreras som 
ärende och överlämnas till berörd nämnd. Nämnden som får ansvar för förslaget ska 
återkoppla till förslagsställaren. Eftersom förslaget berör flera nämnder ska 
kommunfullmäktige behandla svaret efter att berörda nämnder yttrat sig. 

Utifrån e-förslagets ämnesområde remitterades det till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunledningskontoret för utredning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 147, 2021 E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs 

kommun 
 Förslag till beslut; E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65, 2021 Yttrande över e-förslag 

om att utlysa klimatnödläge i Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens beslut § 56, 2021 E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs 

kommun 
 Förslag till beslut; Remittering av e-förslaget Utlys klimatnödläge i Eslövs 

kommun 
 E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är mycket positiv till det engagemang som 
ligger bakom e-förslaget och ställer sig bakom uttalandena om att 
klimatförändringarna kommer att innebära enormt stora, allvarliga och negativa 
konsekvenser om inte utvecklingen förändras radikalt inom en mycket snar framtid. 
Nämnden anser dock inte att utlysande av klimatnödläge i Eslöv skulle innebära 
någon egentlig förändring av eller omprioritering inom energi- och klimatarbetet, 
med dagens resurser. 

Kommunledningskontoret uppskattar engagemanget som ligger bakom e-förslaget 
och är enig om att den pågående klimatförändringen medför allvarliga och stora 
konsekvenser för dagens samhälle. Det är viktigt att kommunen arbetar med åtgärder 
som bromsar olika faktorers bidrag till en klimatförändring men också med åtgärder 
som utgör en beredskap för den klimatförändring som trots allt sker på kort och lång 
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sikt. Några sådana åtgärder är redan på gång i Eslövs kommun såsom arbetet för att 
bli en fossilbränslefri kommun samt arbetet med den nya energi- och klimatplanen. 

Kommunledningskontoret delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens skepsis om 
att ett utlyst klimatnödläge skulle påskynda eller få befintliga resurser till att 
prioritera frågan än högre. Än svårare är det om kommunen saknar befogenhet att 
utlysa ett nödläge. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå e-förslaget. 

Yrkanden 
Jan-Åke Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lars Holmström (V) yrkar bifall till e-förslaget och avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Jan-Åke Larssons (S) yrkande. 

Beslut 
- E-förslaget om att utlysa klimatnödläge i Eslövs kommun avslås. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Centerpartiet deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. Skriftlig 
reservation återfinns i bilaga. 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    KS.2021.0266 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Centrumomvandlingen i Eslöv har pågått sedan det första spadtaget togs den 8 
januari 2020. Stora torg i Eslövs kommun har sedan dess utvecklats till en plats att 
mötas, umgås och slå sig ner och koppla av på. 

Enligt nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln är västra sidan av 
Stora torg i Eslöv upplåten till allmän försäljningsplats. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter reviderades senast av kommunfullmäktige den 
24 november 2014, § 149. 

För att Stora torg ska vara så levande som möjligt och möjliggöra både torghandel 
och andra arrangemang är det viktigt att inte låsa upp ytorna. För att möjliggöra 
flexiblare lösningar av torgytan behöver de lokala ordningsföreskrifterna revideras 
inför nyöppningen av Stora torg den 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 150, 2021 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 90, 2021 Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel med markerade 

revideringar efter kommunstyrelsens sammanträde 
 Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel utan markerade 

revideringar efter kommunstyrelsen 
 Bilaga 1, riktlinjer för street food 
 Bilaga 2, Saluplatser och street food platser 
 Bilaga 3, Saluplatser och street food platser 
 

Beredning 
För att Stora torg ska vara så levande som möjligt och möjliggöra både torghandel 
och andra arrangemang är det viktigt att inte låsa upp ytorna. Tidigare fanns det 
möjlighet att teckna kontrakt för fasta saluplatser. I många fall var inte 
näringsidkaren på plats de dagar som försäljningen var tillåten, men ytan var ändå 
uppbokad. När torget tidigare har varit bokat för andra stora arrangemang (till 
exempel fotbolls-VM, näringslivsdagar) så har det inte varit möjligt att erbjuda 
torghandlare med kontrakt någon ersättningsplats som saluplats. 
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Med tillfälliga saluplatser blir det lättare att styra så att torgytan är ledig när större 
arrangemang planeras. Det har på den nya torgytan även skapats tre platser för street 
food. Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila 
restaurangverksamheter och är ett allt vanligare inslag i storstäder i världen och i 
Sverige. Street food är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett 
fordon som säljer olika typer av maträtter till förbipasserande. Till kategorin food 
truck räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3 500 kg. Pop up- 
vagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en handdragen kärra, cykel, 
ombyggd husvagn. 

Inför nyöppningen av Stora torg har Miljö och Samhällsbyggnad därför sett ett behov 
av att revidera ordningsföreskrifterna. 

Miljö och Samhällsbyggnad har inventerat vilka behov som finns idag och 
jämförelser har även gjorts med andra kommuners ordningsföreskrifter. Synpunkter 
har inhämtats från miljöavdelningen, Räddningstjänsten Syd och Merab. 

I förslag till reviderade ordningsföreskrifter har den text som föreslås ska utgå 
markerats som överstruken och den text som föreslås ska tillkomma är skriven med 
röd stil. I förslag till ordningsföreskrifterna finns både saluplatser och street food 
platser (inga fasta platser med årskontrakt), regler för bokning, beskrivning av ytor, 
fördelning av platser, tider för försäljning med mera. En punkt informerar om att 
Eslövs kommun samarbetar med Skatteverket och andra myndigheter och förutsätter 
att verksamheten följer gällande regler och lagar. Det har även förtydligats när det 
gäller förbud mot försäljning av vissa varor. I föreskrifterna är det tydligt beskrivet 
hur el, vatten och avlopp samt avfallshantering ska skötas. När det gäller 
avfallshanteringen kommer Eslövs kommun att tillhandahålla kärl för 
avfallshantering. Kärl kommer att finnas för fraktionerna restavfall (brännbart), 
matavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar. Miljö och Samhällsbyggnad 
håller på att utreda den bästa placeringen av kärlen för avfallshanteringen. Det har 
även tillkommit nya punkter gällande ansvar för person- och sakskador samt 
godkända vågar och kassaregister. 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till lokala ordningsföreskrifter med 
bilagor för torghandel i Eslövs kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de lokala 
ordningsföreskrifterna och i samband med det upphäva de nu gällande 
ordningsföreskrifterna. 

Yrkanden 
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Lokala ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i Eslövs kommun antas att 
gälla från och med 1 juli 2021. 

- De nu gällande föreskrifterna för torghandel upphävs den 1 juli 2021.  

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får göra smärre förändringar i lokala 
ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i Eslövs kommun som inte innebär 
förändringar av innebörden av densamma. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret 
  

Paragrafen är justerad 
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§ 95    KS.2019.0612 

Revidering av taxa för kopiering med mera av  allmänna handlingar  

Ärendebeskrivning  
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar och det faller inom 
kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift som ska tas ut för 
utlämnandet. 

Kommunens taxa för kopiering mm av allmänna handling reviderades senast 2013, 
och det har därför varit önskvärt att se över den. Revideringen syftar till att se över 
de avgifter som tas ut, men även vilka typer av informationsbärare som kommunen 
ska ta betalt för. 

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad taxa. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 152, 2021 Revidering av taxa för kopiering med 

mera av allmänna handlingar 
 Förslag till beslut; Revidering av taxa för kopiering mm av allmänna handlingar 
 Förslag till taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt utlämnande av 

allmänna handlingar 
 Taxa för kopiering, antagen 2013-06-01 
 

Beredning 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i 
tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen 
har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en avskrift 
eller kopia av handlingen. Mot denna bakgrund har myndigheter rätt att ta ut avgifter 
av en enskild för att göra avskrift eller lämna ut kopior av allmänna handlingar. 
Vilken avgift som statliga myndigheter ska ta ut framgår av avgiftsförordningen 
(1992:191). Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift 
kommunala myndigheter ska ta ut. De flesta kommuner har dock valt att, genom att 
anta taxebestämmelser som anger att avgiftsförordningen ska gälla, tillämpa 
avgiftsförordningen också i den kommunala verksamheten. Så har även Eslövs 
kommun gjort. 

Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning där taxorna från andra 
kommuner och kommunalförbund har studerats och kommit fram till att våra taxor 
behöver revideras. Den gamla taxan tog i vissa fall ut priser som i dagsläget inte 
längre är rimliga, då kommunens kostnader för kopior av detta slag har sjunkit. 
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Den tekniska utvecklingen har även inneburit att medborgare begär ut handlingar 
som i många fall inte har papper som lagringsmedia, utan endast 
förvaras elektroniskt. Medborgare vill även gärna att kommunen lämnar ut 
handlingar som förvaras på papper elektroniskt. Detta tog inte den gamla taxan 
täckning för, vilket är ännu ett skäl till att den behöver uppdateras. 

Enligt likabehandlingsprincipen ska kommunen behandla alla som begär ut 
handlingar lika. Kommunledningskontorets förslag till en reviderad taxa utgår därför 
ifrån att kommunen oavsett medium tar ut samma pris för samma mängd handlingar. 

Beslut 
- Reviderad taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar antas att gälla från 
och med den 1 juli 2021, och i samband med detta upphävs nu gällande taxa. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 96    KS.2019.0386 

Policy för kommunikation i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och 
kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet. 

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit 
fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder 
och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 153, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs 

kommun 
 Förslag till beslut; Kommunikationspolicy 
 Förslag till policy för kommunikation 
 Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy 

för kommunikation 
 Servicenämndens beslut §115, 2019  Yttrande över Policy för Kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende 

förslag till Policy för kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag 

till policy för kommunikation 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över 

Policy för kommunikation 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy 

för kommunikation 
 Riktlinjer för kommunikation 
 Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för 

medborgarnas skull 
 

Beredning 
Policyn för kommunikation förtydligar i kortare ordalag kommunens Riktlinjer för 
kommunikation samt roller och ansvarsfördelning. Ytterst är policyn ett verktyg för 
att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande 
dokument. 

Alla anställda i Eslövs kommun har ett stort ansvar för många människors livsmiljö. 
En stark vilja att ge kommunmedborgare och andra en möjlighet till öppen och 
trovärdig dialog kommer att öka förtroendet hos medborgarna, stärka varumärket 
Eslöv och öka glädjen av att bo, verka eller göra ett besök i kommunen. 
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Eslövs kommuns invånare har en självklar demokratisk rätt att få information om 
kommunens planer och beslut och hur de själva kommer att påverkas av dessa. Av 
den anledningen är kommunikation ett ytterst nödvändigt demokratiskt verktyg. 
Kommunikation är en förutsättning för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och 
för att vi ska nå våra mål. Den är ett medel inom alla delar av verksamheten 
gentemot alla målgrupper. 

Policyn genomsyras av kommunens värdegrund och ska bidra till Eslövs kommuns 
vision – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. När policyn för 
kommunikation är antagen kommer den att kompletteras med en revidering av 
Riktlinjer för kommunikation. 

Anledningen till att ärendet har vilat efter att nämndernas remissyttranden inkom har 
berott på avvaktan av ny organisationsstruktur för kommunikationsavdelningen. 
Förslaget har därför omarbetats dels utifrån nämndernas remissyttranden, dels utifrån 
den nya organisationen för kommunens kommunikationsarbete. Bland nämndernas 
synpunkter som nu inarbetats i dokumentet kan särskilt framhållas vikten av att lyfta 
fram den interna kommunikationen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Policy för 
kommunikation. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Madeleine Atlas (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en 
önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att 
relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att 
punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier 
ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i 
policyn får tas fram vid omarbetningen av policyn. 

Bertil Jönsson (C) instämmer i Madeleine Atlas (C) återremissyrkande i första hand 
och yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras, i andra hand att ett tillägg görs till punkt 3.3 så att den lyder "Vi 
kommunicerar förslag, planer och beslut för att medverka till insyn och demokrati. 
Kommunikation är också en förutsättning för att beslutade förändringar ska få 
genomslag. Tidigt i processen svarar vi på om, hur, när och till vem det ska 
förmedlas. Minoritets- och oppositionsskydd innebär i en demokrati att även 
oppositionen får likvärdiga resurser och möjligheter att bedriva opinion och politik. 
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Om det tydligt framgår förslag och framställningar ifrån ett eller flera partier ska 
samtliga partier i kommunfullmäktige ges likvärdiga förutsättningar." 

Tony Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på 
Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster och 23 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Se voteringsbilaga. 

Beslut 
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta 
förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade 
förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och 
ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen 
kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid 
omarbetningen av policyn. 

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    KS.2020.0160 

Revidering av regler för deltagande i nämndsammanträde på distans  

Ärendebeskrivning  
Covid-19 pandemin har lett till en rad olika utmaningar gällande olika typer av 
möten. Under våren 2020 fattades en rad beslut gällande deltagande på distans 
gällande nämndsammanträden. Det togs bland annat fram regler för deltagande på 
distans och dessa behöver revideras då de tekniska förutsättningarna har förändrats. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 157, 2021 Revidering av regler för deltagande i 

nämndssammanträde på distans 
 Förslag till beslut; Reviderade regler för deltagande i nämndssammanträde på 

distans 
 Förslag till reviderade regler för deltagande i nämndssammanträden på distans 
 Utredning - tekniska möjligheter till politiska sammanträden på distans 
 Kommunstyrelsens beslut § 53, 2020 Förslag att anta regler om möjlighet för 

förtroendevalda att delta på nämndssammantäde på distans samt att ta bort 
ersättarnas närvaro- och yttranderätt 

 

Beredning 
Under våren 2020 gjordes en utredning gällande olika tekniska och juridiska 
möjligheter att genomföra nämndsammanträden på distans. I samband med detta togs 
det även fram regler för hur dessa möten ska och får genomföras. Reglerna togs fram 
utifrån de tekniska förutsättningar som rådde i kommunen vid tidpunkten och dessa 
har nu förändrats. Idag finns det verktyg för att kunna genomföra digitala möten med 
fler personer synliga samtidigt i bild och det finns även möjlighet att genomföra 
slutna omröstningar digitalt. Därför är de framtagna reglerna i behov av en 
revidering. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta de reviderade reglerna, med en 
förändring avseende anmälan om deltagande på distans, samt föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att revidera sina reglementen i enlighet 
med kommunstyrelsens reglementes lydelse om anmälan av deltagande på distans. 

Beslut 
- Reviderade regler för deltagande i nämndsammanträden på distans antas, med 
förändringen att meningen "Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar 
i förväg anmäla detta till förvaltningen" ändras till "Ledamot som önskar delta på 
distans bör senast fem dagar i förväg anmäla detta till förvaltningen". 
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- Samtliga nämnder uppdras att revidera sina reglementen så att ordalydelsen 
avseende anmälan om distansdeltagande blir densamma som i kommunstyrelsens 
reglemente. 

- Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras så att ordalydelsen avseende 
anmälan om distansdeltagande blir densamma som i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 98    KS.2021.0314 

Enkel fråga från Ted Bondesson (SD) ställd till Johan Andersson (S)  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Andersson (S). Frågan rör yttrandefrihet i skolan efter en incident 
på en av skolorna i Eslöv. Johan Andersson (S) har lämnat över besvarandet av 
frågan till David Westlund (S), ordförande i barn- och familjenämnden. 

David Westlund (S) svarar att yttrandefrihet är en viktig fråga för skolorna i Eslöv 
och att allas lika värde är ett av kommunens värdeord. Vad gäller den enskilda 
incidenten är det en fråga som får lösas på aktuell skola och inte under möte med 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
 Enkel fråga från Ted Bondesson (SD) ställd till Johan Andersson (S) 
 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Paragrafen är justerad 
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§ 99    KS.2020.0146 

Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) Motion 
angående införande av kompiskort för äldre  

Ärendebeskrivning  
Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) har inkommit med en motion om 
införande av kompiskort för äldre. I motionen föreslås att kompiskort för äldre med 
ledsagarservice ska införas i kommunen. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och det 
kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 158, 2021 Yttrande över motion från Madeleine 

Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) angående införande av kompiskort för äldre 
 Yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) - Motion 

angående införande av kompiskort för äldre 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 20,2021 - Remissvar på motion från 

Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) - Införande av kompiskort för äldre 
 Kommunala pensionärsrådets yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) och 

Bertil Jönsson (C) - Motion angående införande av kompiskort för äldre 
 Kommunfullmäktiges beslut § 45, 2020 Remittering av motion från Madeleine 

Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) - Motion angående införande av kompiskort för 
äldre 

 Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) Motion angående 
införande av kompiskort för äldre 

 

Beredning 
Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) anför i sin motion följande: 
Kompiskortet kan för många äldre personer vara en förutsättning för att få ta del av 
kultur och andra aktiviteter. Detta skulle dels minska risken för isolering och dels 
öka möjligheten för kulturen att nå fler människor. Välbefinnandet för äldre personer 
med kompiskort kommer att öka genom att de får möjlighet till deltagande i kultur 
och fritidsaktiviteter. Kompiskort även skall därför även omfatta äldre personer som 
har beviljad ledsagarservice. 

Ansvarig handläggare på Vård- och omsorgsförvaltningen noterade att det inte 
inkommit synpunkter från de lokala pensionärsföreningarna. 

Vård- och omsorgsförvaltningen pekar i sitt svar på att mindre än en handfull äldre 
personer i kommunen är aktuella för insatsen ledsagning. Effekten, i form av 
minskad isolering, som motionärerna uppger som grund för sitt förslag, skulle 
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därmed sannolikt beröra ett litet antal personer i kommunen. Förvaltningen anser, 
mot bakgrund av detta, att motionen bör avslås. Det kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott kom fram till samma slutsats och föreslår ett avslag på motionen. Även 
kultur- och fritidsnämnden föreslår ett avslag utifrån skälet ovan. 
Kommunledningskontoret instämmer i övriga remissinstansers yttranden. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 
Bertil Jönsson (C) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till motionen. 

Christine Melinder (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Christine Melinders (M) och Tony Hanssons (S) yrkande. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till att motionen avslås. 
Nej-röst för bifall till att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
motionen. Se voteringsbilaga. 

Beslut 
- Motionen från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) om införande av 
kompiskort för äldre avslås. 

Reservation 
Ledamöterna i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Madeleine Atlas (C) 
Bertil Jönsson (C) 

Paragrafen är justerad 
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§ 100    KS.2021.0138 

Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)  

Ärendebeskrivning  
Göran T Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
revisor. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Göran T 
Andersson (MP) från uppdraget och valet av ny revisor bordlades. Valet bordlades 
även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april och den 31 maj. 

Miljöpartiet lämnar över platsen till annat parti, i första hand Vänsterpartiet, i andra 
hand Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges protokoll § 87, 2021 Val av revisor i revisionen efter 

Göran Tony Andersson (MP) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran T 

Andersson (MP) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2021 Avsägelse från Göran T Andersson (MP) 

från uppdraget som revisor i revisionen 
 

Beslut 
- Valet av ny revisor bordläggs till kommande sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 101   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0224-7 Separat borgensåttagande, begränsat Sydvatten AB 
 

Beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-06-14 
 

Omröstningslista: § 92 
Ärende: Vårprognos 2021,  KS.2021.0009 
 
Omröstningslista(or) 
§ 92 Vårprognos 2021 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Marianne Svensson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot  X  
Ronny Thall (SD), ledamot  X  
Marlén Ottesen (SD), ledamot  X  
Håkan Jölinsson (SD), ledamot  X  
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande  X  
Thomas Bondesson (SD), ledamot  X  
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot  X  
Ted Bondesson (SD), ledamot  X  
Kari Kajén (SD), ledamot  X  
Jimmie Ramquist (SD), ledamot  X  
Göran Granberg (-), ledamot X   
Ingemar Jeppsson (C), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
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 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-06-14 
 

Anders Molin (C), ledamot  X  
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot   X 
Lars Holmström (V), ledamot   X 
Mauricio Sanchez (V), ledamot   X 
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Jan-Åke Larsson (S), ersättare X   
Kent Björk (SD), ersättare  X  
Kristian Zahtila (SD), ersättare  X  
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare   X 
Samuel Estenlund (KD), ersättare  X  
Resultat 27 19 4 
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Kommunfullmäktige 14 juni 2021: Ärende 4  
E-förslag: Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 

Reservation från Vänsterpartiet 

Klimathotet är på allvar - och det största hotet i framtiden. 
Vi ser konsekvenserna av det i vår verklighet och vardag med skyfall och 
temperaturrekord. 

Innan KS 1 juni, där E-förslaget behandlades, kom två rapporter om klimathotet: 

• Något av de närmaste fem åren blir sannolikt det varmaste som hittills har uppmätts, 
förutsägs i en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) 

• I Sverige dör i genomsnitt 140 personer varje år av värmerelaterade dödsfall som kan 
kopplas till mänsklig klimatpåverkan, från ett fåtal kalla somrar upp till över 400 en varm 
sommar, visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature Climate Change.

• Förra veckan kom en ny rapport från Europas samlade vetenskapsakademier, EASAC. 
Forskarna skriver att europeiska länder ska förbereda sig på att havsnivån kommer att 
stiga med upp mot en meter under vårt sekel, mest vid nederländska och belgiska 
kusterna, men även 0,5-0,6 meter längs den skånska kusten.

• Även G7-mötet i Cornwall förra veckan tog upp klimathotet, om i försiktiga ordalag som 
man oftast gör när det kommer till löften och åtaganden. 

Visst görs mycket i Eslövs kommun, men det måste göras mer. 

Arbetet med hållbarhet är bra och viktigt, men ordet signalerar ett plus/minus-arbete, när 
det behövs ett minus-arbete. Vi måste minska all miljöbelastning. 

Med ett klimatnödläge, som runt 2000 städer och kommuner utlyst, bland annat Lund, 
fokuseras verksamheten på klimatet, på samma sätt som implementeringen av 
barnkonventionen gjort det för barnens bästa. 

Ett klimatnödläge betyder en förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i och de åtgärder 
som krävs för att lösa den. 
Det är ett tydligt sätt att säga: Vi måste mobilisera resurser och undanröja hinder för en 
politik som kan garantera oss en säker fortlevnad på planeten. 
Att ta klimathotet på allvar och införa klimatnödläge gör politiken trovärdig, inte minst inför 
de runt 400000 ungdomar som ska rösta för första gången nästa år, ”generation Greta” 
som visat att de bryr sig om och är allvarligt bekymrade för klimatkrisen. 

Låt oss ta dem och alla andra på allvar! 

Vi yrkar bifall till E-förslaget om att införa klimatnödläge i Eslövs 
kommun och reserverar oss mot beslutet att avslå förslaget. 

Lars Holmström 
Umihana Rasovic 
Mauricio Sanchez  
Vänsterpartiet
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          Kommunfullmäktige   2021-06-14 
 

Omröstningslista: § 96 
Ärende: Policy för kommunikation i Eslövs kommun,  KS.2019.0386 
 
Omröstningslista(or) 
§ 96 Policy för kommunikation i Eslövs kommun 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Marianne Svensson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot  X  
Ronny Thall (SD), ledamot  X  
Marlén Ottesen (SD), ledamot  X  
Håkan Jölinsson (SD), ledamot  X  
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande  X  
Thomas Bondesson (SD), ledamot  X  
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot  X  
Ted Bondesson (SD), ledamot  X  
Kari Kajén (SD), ledamot  X  
Jimmie Ramquist (SD), ledamot  X  
Göran Granberg (-), ledamot X   
Ingemar Jeppsson (C), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
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Anders Molin (C), ledamot  X  
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Mauricio Sanchez (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Jan-Åke Larsson (S), ersättare X   
Kent Björk (SD), ersättare  X  
Kristian Zahtila (SD), ersättare  X  
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare  X  
Resultat 27 23 0 
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Omröstningslista: § 99 
Ärende: Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) Motion angående införande 
av kompiskort för äldre,  KS.2020.0146 
 
Omröstningslista(or) 
§ 99 Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) angående införande av 
kompiskort för äldre 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Marianne Svensson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot X   
Ronny Thall (SD), ledamot X   
Marlén Ottesen (SD), ledamot X   
Håkan Jölinsson (SD), ledamot X   
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande X   
Thomas Bondesson (SD), ledamot X   
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot X   
Ted Bondesson (SD), ledamot X   
Kari Kajén (SD), ledamot X   
Jimmie Ramquist (SD), ledamot X   
Göran Granberg (-), ledamot  X  
Ingemar Jeppsson (C), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
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Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
Anders Molin (C), ledamot  X  
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Mauricio Sanchez (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Jan-Åke Larsson (S), ersättare X   
Kent Björk (SD), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare X   
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare X   
Resultat 39 11 0 
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