
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-28 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:15  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Marianne Svensson (S) 
Lars Månsson (S) 
Mats Löfström (S) 
Tina Löfström (S) 
Kerstin Ekoxe (S) 
Istvan Barborg (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) (tjg ordförande) 
Bengt Andersson (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) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Dennis Larsen (SD) §§4-24 
Mats Andersen (SD) 
Göran Granberg (-) 
Madeleine Atlas (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Anders Molin (C) 
Lars Holmström (V) 
Henrik Månsson (S)  ersätter Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Amila Pasic (S)  ersätter Jenny Pernton (S) 
Jan-Åke Larsson (S)  ersätter Naida Mahmutovic (S) 
Anna Biegus-Nilsson (S)  ersätter Naser Gohari (S) 
Rikard Malmborg (M)  ersätter Christine Melinder (M) 
Kristian Zahtila (SD)  ersätter Bo Broman (SD) (2:e vice 
ordförande) 
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Kerstin Brink (SD)  ersätter Thomas Bondesson (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Krister Carlberg (C)  ersätter Ingemar Jeppsson (C) 
Eva Rebbling (V)  ersätter Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Lars Dreja (V)  ersätter Mauricio Sanchez (V) 
Samuel Estenlund (KD)  ersätter Benjamin Ülger (KD) 
Kent Björk (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Kire Gelevski (S) 
Anette Palm (S) 
Hanna Barjosef (S) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Oliver Hansen (M) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Erik Holmquist (L) 
Mirsen Ülger (KD) §§4-24 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (enhetschef) 

  
Utses att justera David Westlund (S) 

Marlen Ottesen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-03-08   
  
Protokollet omfattar §§1-24 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Mikael Wehtje (M)  

 

Justerande   
  David Westlund (S) Marlen Ottesen (SD) 
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Innehåll 
 

§1 Val av justerare 

§2 Ändring av föredragningslistan 

§3 Information från Kulturskolan 

§4 Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 

§5 Revidering av kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 

§6 Upphävande av riktlinjer för uppvaktning av anställda och 
förtroendevalda 

§7 Antagande av prissättning för fastigheterna Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 
och Paprikan 1-8, villatomter på Långåkra, Eslövs kommun 

§8 Indexuppräkning av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel 
och foder 

§9 Införande av taxa för administrativ service i samband med borgerlig 
vigsel av ej folkbokförda i Eslövs kommun 

§10 Utökning av servicenämndens investeringsbudget för förhyrning av 
tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort 

§11 Hemställan från VA SYD om medgivande till upplåning av medel för 
investeringar i VA-anläggningen i Eslövs kommun under åren 2022-
2024 

§12 Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Tony Hansson (S) avseende 
krav på vaccinationsbevis vid vissa nyanställningar 

§13 Motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer 
inom äldreomsorgen i Eslövs kommun 

§14 Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) avseende solceller på kommunala tak 

§15 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) gällande naturgaranti 

§16 Enkel fråga från Fredrik Ottesen (SD) till servicenämndens ordförande 
Lars Månsson (S) avseende cirkulärt duschsystem 

§17 Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C) 

§18 Val av ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Petar 
Momiroski (S) 

§19 Avsägelse från Naida Mahmutovic (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

§20 Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i 
Eslövs kommun samt fyllnadsval 

§21 Avsägelse från Rickard Sallermo (MP) från uppdraget som ledamot i 
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kommunstyrelsen i Eslövs kommun samt fyllnadsval 

§22 Avsägelse av Lars Linder (L) från uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

§23 Avsägelse från Hanna-Mia Hellberg (C) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

§24 Anmälningar för kännedom 
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§ 1  

Val av justerare  

David Westlund (S) och Marlen Ottesen (SD) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 8 mars 2022. 

Till ersättare utses Sven-Olov Wallin (L). 

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendena Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) 
avseende naturgaranti samt Enkel fråga från Fredrik Ottesen (SD) till 
servicenämndens ordförande Lars Månsson (S) avseende införande av cirkulära 
duschsystem läggs till föredragningslistan efter remittering av motion från 
Vänsterpartiet avseende solceller på kommunala tak. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3  

Information från Kulturskolan  

Johan Plambeck, verksamhetschef, informerar om Kulturskolans verksamheter. 

Kulturskolan har haft verksamhet under cirka 70 år. Covid-19-pandemin har 
medfört bland annat delvis distansundervisning och inställda föreställningar vilket 
inneburit högre elevomsättning. Det som nu är aktuellt är bland annat en 
konstutställning på Eslövs stadsmuseum, 2ornas kör samt Kulturskolansdag på Stora 
Torg. En del projekt finansieras med statliga medel från Kulturrådet. Eslövs 
kulturskola är medlem i Regional kulturskola Skåne, vilket är ett samverkansforum 
för Skånes kultur- och musikskolor. Planerad utbyggnad av Lilla Teatern kommer 
innebära att hela Kulturskolan får plats under ett tak. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    KS.2022.0024 

Utbetalning av mandat- och partistöd 2022  

Ärendebeskrivning  
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 29-32 §§ stadgas hur en kommun får ge ut 
partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för 
det. Enligt 5 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun ska en mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden den 
1 januari till och med den 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 40, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
 Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
 

Beredning 
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen 
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 
352,47. Grundstödet 2022 (partistödet) blir 37 379 kronor och mandatstödet 26 700 
kronor. 

Mandaten i kommunfullmäktige för de partier som lämnat in begärda handlingar är 
fördelade enligt följande: 

 Socialdemokraterna – 15 mandat 
 Sverigedemokraterna – 13 mandat 
 Moderaterna – 9 mandat 
 Centerpartiet – 6 mandat 
 Vänsterpartiet – 3 mandat 
 Liberalerna – 2 mandat 
 Miljöpartiet – 2 mandat 
 Kristdemokraterna – 1 mandat 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 
kommunfullmäktige besluta att utbetala de belopp som Kommunledningskontoret 
föreslagit. 

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

Beslut 
- För 2022 utbetalas följande belopp till de lokala partiorganisationerna, 
representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och 
granskningsintyg: 

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

  
Beslutet skickas till  
Respektive partiorganisation 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    KS.2021.0491 

Revidering av kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025  

Ärendebeskrivning  
Halva programtiden för Kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 har 
gått, och i enlighet med strategiformulering ska en revidering göras 2021. Syftet med 
den kulturpolitiska strategin är att stärka kulturens roll i samhället och i kommunens 
utvecklingsarbete för att realisera kommunens vision. Strategin är framtagen av 
kultur- och fritidsnämnden i samarbete med samtliga nämnder samt andra aktörer i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5, 2022 Revidering av kulturpolitisk strategi för 

Eslövs kommun 2017-2025 
 Förslag till beslut; Antagande av reviderad kulturpolitisk strategi för Eslövs 

kommun 2017-2025 
 Förslag till kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 
 Barnchecklista revidering kulturpolitiskt program 
 Bilaga till revidering av kulturpolitiskt program; Ekonomi transferering 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 93 2021, Revidering av kulturpolitiskt 

program för Eslövs kommun 2017-2025 
 Återremissyrkande från Sverigedemokraterna vid sammanträde 2021-10-13 med 

kultur- och fritidsnämnden gällande Revidering av kulturpolitiskt program för 
Eslöv kommun 2017-2025 

 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 11 januari 2021 
kommunfullmäktige att anta reviderad strategi att gälla från den 1 mars 2022. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk 
styrgrupp med ansvar för en revidering av kulturpolitisk strategi 2017-2025. 

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

Ordförande ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 
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Beslut 
- Reviderad kulturpolitisk strategi antas att gälla från den 1 mars 2022. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    KS.2022.0041 

Upphävande av riktlinjer för uppvaktning av anställda och 
förtroendevalda  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för uppvaktning för anställda och 
förtroendevalda och kommunstyrelsen beslöt att anta dessa vid sitt sammanträde den 
8 februari 2022, § 36. Eftersom de nya riktlinjerna ersätter de riktlinjer för 
uppvaktning som antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2006 behöver 
kommunfullmäktige fatta beslut om att dessa ska upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 36, 2022 Antagande av riktlinje för uppvaktning av 

anställda och förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Riktlinjer för uppvaktning av anställda och förtroendevalda, antagna av KF 2006 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 
kommunfullmäktige att upphäva de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige 
2006. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Riktlinjer för uppvaktning av anställda och förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige den 24 april 2006, upphör att gälla 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    KS.2021.0094 

Antagande av prissättning för fastigheterna Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-
7 och Paprikan 1-8, villatomter på Långåkra, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I västra Eslöv pågår arbetet med det nya bostadsområdet Långåkra. 20 stycken 
fastigheter har avstyckats för att säljas som villatomter genom den kommunala 
tomtkön. Inför försäljningen har fastigheterna värderats. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 28, 2022 Antagande av prissättning för fastigheterna 

Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 och Paprikan 1-8, villatomter på Långåkra, Eslövs 
kommun 

 Förslag till beslut; Antagande av prissättning för fastigheterna Gräslöken 2-6, 
Rödbetan 1-7 och Paprikan 1-8, villatomter på Långåkra, Eslövs kommun 

 Förslag till prissättning för Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 och Paprikan 1-8 
 Värdeutlåtande för Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 och Paprikan 1-8 
 

Beredning 
Försäljningspriserna ska motsvara fastigheternas marknadsvärde, det vill säga 
det mest sannolika pris fastigheterna skulle säljas för på en öppen marknad. På 
uppdrag av Kommunledningskontoret har Värderingsbyrån gjort 
marknadsvärderingar för Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 och Paprikan 1-8. 
Marknadsvärdena redovisas i ett värdeutlåtande för respektive fastighet. 
Marknadsvärdena är beräknade med hjälp av ortsprismetoden. Fastighetsbildning är 
genomförd. 

I priset ingår inte anslutningsavgifter för el, bredband, vatten- och 
avloppsanläggningar med mera. I priset ingår inte avgift för nybyggnadskarta och 
planavgift. Planavgift tas ut i samband med bygglovsavgiften. Kommunen beställer 
nybyggnadskartor men den som köper aktuell fastighet faktureras för kostnaden. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 
kommunfullmäktige att anta föreslagen prissättning för tomterna. 

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

Beslut 
- Prissättningen för Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 samt Paprikan 1-8, villatomter på 
Långåkra i Eslövs kommun, antas. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    KS.2021.0547 

Indexuppräkning av taxa för prövning och offentlig kontroll av 
livsmedel och foder  

Ärendebeskrivning  
Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla, får kommunen ta ut  avgifter om det är särskilt föreskrivet. Sådant 
bemyndigande finns t.ex. i 27 kap. 1 § miljöbalken. Där föreskrivs bland annat att 
kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal 
myndighets verksamhet med prövning och tillsyn. Indexuppräkning för taxa för 
prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder för 2022 behöver fastställas 
och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige ska 
ge dem rätten att årligen kunna räkna upp avgifterna utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet på samma sätt som görs då det gäller taxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut §27, 2022 Indexuppräkning av taxa för prövning och 

offentlig kontroll av livsmedel och foder 
 Förslag till beslut; Indexuppräkning av taxa för prövning och offentlig kontroll av 

livsmedel och foder 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 203, 2021 Indexuppräkning av 

befintlig taxa inom miljötillsyn och livsmedelskontroll 
 Eslövs kommuns författningssamling Taxa för prövning och offentlig kontroll av 

livsmedel och foder 2022 
 Eslövs kommuns författningssamling Taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 
 

Beredning 
Timavgiften för livsmedelskontroll uppgår 2021 till 1 200 kr per timme. De fasta 
årsavgifter som debiteras utgår från timavgiften. En uppräkning med 2,1 % medför 
att timavgiften för livsmedelskontroll för 2022 blir 1 225 kr. För att underlätta 
processen framöver, föreslås att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får rätt att 
årligen justera de fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) hemsida avseende taxa 
för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder. 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan sam ge miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden rätt att årligen räkna upp taxan enligt prisindex. 

Yrkanden 
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslut 
- Indexuppräknad timavgift fastställs till 1 225 kr avseende taxa för prövning och 
offentlig kontroll inom livsmedel och foder, att gälla från och med den 1 mars 2022. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges rätten att för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta om att justera de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet 
som finns publicerad på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) hemsida 
avseende taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    KS.2021.0532 

Införande av taxa för administrativ service i samband med borgerlig 
vigsel av ej folkbokförda i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun erbjuder borgerlig vigsel, men tar i dagsläget inte ut någon avgift för 
administrativ service i samband med vigsel av personer som inte är folkbokförda i 
kommunen. Ett antal skånska kommuner tar i dagsläget ut en administrativ avgift vid 
vigsel när en, eller båda parterna, inte är folkbokförda i kommunen. Administration 
och bokning av vigsel hanteras idag av kommunens Kontaktcenter, som 
uppmärksammat att antalet vigslar av personer som inte är folkbokförda i Eslövs 
kommun ökat på senaste tiden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 7 2022 Införande av avgift för borgerlig vigsel för ej 

folkbokförda i Eslövs kommun 
 Förslag på taxedokument avseende borgerlig vigsel 
 Förslag till beslut; Taxa för administrativ service i samband med borgerlig vigsel 

av ej folkbokförda 
 

Beredning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till huruvida en taxa för administrativ service 
bör införas vid borgerlig vigsel av personer som inte är folkbokförda i Eslövs 
kommun. Lund, Landskrona och Ängelholm är exempel på kommuner som idag tar 
ut denna typ av administrativa avgift. Avgiften uppgår till 1 000 kronor i de fall där 
ingen av parterna är folkbokförda i kommunen. I de fall där en eller båda parterna är 
folkbokförd i kommunen tas inte avgift ut. 

Ett ökat antal vigslar av ej folkbokförda innebär en ökad administration för 
Kontaktcenter samt ökade utgifter i form av arvode och reseersättning till borgerliga 
vigselförrättare. Mot bakgrund av detta menar Kommunledningskontoret att det är 
rimligt att ta ut en administrativ avgift i de fall där ingen av parterna är folkbokförda 
i kommunen och att kostnaden bör ligga på samma nivå som i ovan nämnda 
kommuner, det vill säga 1 000 kronor. I de fall där en eller båda parter är 
folkbokförda i kommunen bör inte avgift tas ut. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 att 
kommunfullmäktige ska införa taxa för administrativ avgift i samband med borgerlig 
vigsel där ingen av parterna är folkbokförd i Eslövs kommun. 
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Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Från och med 1 mars 2022 införs taxa för administrativ service om 1 000 kronor 
per borgerlig vigsel för de par där ingen av parterna är folkbokförda i Eslövs 
kommun. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 
Kommunens Kontaktcenter 
Borgerliga vigselförrättare 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    KS.2021.0563 

Utökning av servicenämndens investeringsbudget för förhyrning av 
tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden har den 14 december 2021 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten med 2,5 miljoner kronor till 4,5 
miljoner kronor avseende åtgärder för iordningställande av extern förhyrd tillfällig 
förskola på väster i Eslövs tätort. De har också beslutat föreslå kommunstyrelsen att 
avsätta tilläggsbudget motsvarande 1,666 miljoner kronor i intern årshyra för barn- 
och familjenämnden samt att bevilja igångsättningstillstånd för investeringen med 
4,5 miljoner kronor. 

Servicenämnden godkände vid sammanträdet även externt hyresavtal med 
avtalsnummer 23111003 Brinova Dannemannen 33 AB för avtalsperiod 2022-01-01 
- 2024-12-31 med ett års förlängning med årlig hyra på 620 000 kronor, under 
förutsättning att kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel med 4,5 miljoner 
kronor och kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för investeringen och 
beviljar tilläggsbudget till barn- och familjenämnden med 1,666 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 33, 2022 Förhyrning av externa tillfälliga 

förskolelokaler på väster i Eslövs tätort 
 Förslag till beslut; Förhyrning av externa tillfälliga förskolelokaler på väster i 

Eslövs tätort 
 Servicenämndens beslut § 160, 2021 Förhyrning av externa tillfälliga 

förskolelokaler på väster i Eslövs tätort 
 Förslag till hyresavtal med avtalsnummer 23111003 Externa tillfälliga 

förskolelokaler Väster i Eslöv 
 Barn och Utbildnings beslut att godkänna avtal för extern förhyrning 2021-12-13. 

Ej underskrivet. Reviderad 
 Serviceförvaltningens hyresberäkning anpassning 4,5 mnkr 2021-12-13, 

reviderad 
 Serviceförvaltningen Sammanställning Kalkyl tillfällig inhyrd förskola Väster i 

Eslöv 
 

Beredning 
Kommunen har behov av inhyrning av externa lokaler som ersättning för 
Skogsgläntans förskola som har temporärt bygglov under tiden för uppförandet av 
den nya Skogsgläntans förskola som beräknas stå klar hösten 2023. Förskolan skulle 
vara klar till våren 2022 enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktige har nyligen 
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beslutat utöka investeringsbudgeten till två miljoner kronor efter förslag från 
servicenämnden. Servicenämnden beskriver i ärendet att orsaken till den nya begäran 
om utökning av investeringsbudgeten med 2,5 miljoner kronor är att tidigare 
beviljade två miljoner kronor avsåg anpassningar. Detta var beviljat på ett mycket 
tidigt stadium då hela verksamhetens behov inte hade kunnat utrönas. Efter 
noggranna kompletteringar och kontakt med arkitekt har anpassningarna förändrats 
så pass mycket att merkostnader på 2,5 miljoner kronor behöver äskas i 
investeringsbudgeten. De totala anpassningsåtgärderna som behöver göras i lokalerna 
innan inflyttning beräknas till cirka 4,5 miljoner kronor. 

Efter avstämning mellan Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret 
bestämdes att det var möjligt tidsmässigt att vänta in kommande anbud för att 
eliminera risken att investeringsbeloppen skulle behöva justeras ytterligare en gång 
efter inkomna anbud. Den 24 januari har tiden för anbud löpt ut vilket innebär att 
Serviceförvaltningen kunnat upprätta ett mer precist kostnadsunderlag och grund för 
igångsättningstillstånd. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbudgeten 
justeras till 4,2 miljoner kronor och att igångsättningstillstånd beviljas med 
motsvarande belopp. Som underlag till igångsättningstillståndet finns vinnande 
anbudspris, byggherrebudget med cirka 15 procent och oförutsedda medel med cirka 
tolv procent vilket utgör normala nivåer. 

Servicenämnden har fattat sitt beslut avseende det externa hyresavtalet med tre 
förutsättningar. Den första förutsättningen är att kommunfullmäktige avsätter 
investeringsmedel med 4,5 miljoner kronor. Den andra förutsättningen är att 
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för investeringen. 
Kommunledningskontoret konstaterar att igångsättningstillstånd kan ges av 
kommunstyrelsen vid behov trots normal delegation till arbetsutskottet. 

Den sista framförda förutsättningen är att kommunstyrelsen beviljar tilläggsbudget 
till barn- och familjenämnden med 1,666 miljoner kronor med anledning av beräknad 
högre hyra. Kommunledningskontoret konstaterar att det preliminära hyresbelopp 
som servicenämnden beslutat om behöver justeras i enlighet med ny 
kostnadsberäkning i januari och med beaktande av att det första kvartalet är 
hyresfritt. Slutligt hyresbelopp fastställs i samband med slutredovisning av 
färdigställd investering. 

Kommunstyrelsen har medel i budget 2022 för tillkommande hyror som även 
omfattar aktuellt projekt för tillfällig inhyrning av förskola på väster. 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 att 
kommunfullmäktige ska godkänna en utökning av servicenämndens 
investeringsbudget till högst 4,2 miljoner kronor. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- En utökning av investeringsbudgeten för servicenämnden till högst 4,2 miljoner 
kronor för år 2022 godkänns. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    KS.2021.0565 

Hemställan från VA SYD om medgivande till upplåning av medel för 
investeringar i VA-anläggningen i Eslövs kommun under åren 2022-
2024  

Ärendebeskrivning  
Förbundsstyrelsen inom VA SYD har hemställt om medgivande till upplåning 
av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Eslöv för perioden 2022-
2024 uppgående till 240 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 34, 2022 Hemställan från VA SYD om medgivande 

till upplåning av medel för investeringar i VA-verksamheten 
 Förslag till beslut; Hemställan om  medgivande till upplåning av medel VA SYD 
 VA SYD förbundsstyrelsen beslut; Finansiering av investeringar i VA-

verksamheten i Eslövs kommun inom VA SYD 
 Missiv Hemställan till Kommunstyrelsen i Eslövs kommun gällande 

investeringar i VA.verksamheten 
 Investeringsbudget 2022-2024 VA Eslöv 
 Budgetförslag 2022 VA Eslöv 
 VA SYD tjänsteskrivelse;  Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i 

Eslövs kommun inom VA SYD 
 

Beredning 
Hemställan om medgivande att ta upp lån inom en treårig ram följer gällande 
samverkansavtal med VA SYD och övriga medlemskommuner. Planerad 
investeringsnivå för VA Eslöv 2022-2024 uppgår till 270,2 miljoner kronor. Begärd 
låneram är 240 miljoner kronor. VA SYDs skuld uppgår vid årsskiftet till 364,5 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 att 
kommunfullmäktige ska godkänna hemställan från VA SYD. 

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

Beslut 
- Hemställan från VA SYD om medgivande till upplåning av medel för erforderliga 
investeringar i VA-anläggningen i Eslövs kommun under åren 2022-2024 om 240 
miljoner kronor godkänns. 
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Beslutet skickas till  
VA SYD 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    KS.2022.0101 

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Tony Hansson (S) avseende 
krav på vaccinationsbevis vid vissa nyanställningar  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har inkommit med en interpellation till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S). Interpellationen rör krav på 
vaccinationsbevis vid vissa nyanställningar i kommunen. 

Tony Hansson (S) har skrivit ett svar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Ted Bondesson (SD) Krav på vaccinationsbevis vid vissa 

nyanställningar 
 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser att interpellationen från Ted Bondesson (SD) till Tony 
Hansson (S) avseende krav på vaccinationsbevis vid vissa nyanställningar är 
besvarad. 

Beslutet skickas till  
Ted Bondesson (SD) 
Tony Hansson (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    KS.2021.0288 

Motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer 
inom äldreomsorgen i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Bertil Jönsson (C) har inkommit med en motion rörande att avskaffa delade turer 
inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. I motionen föreslås följande: 

 Att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa delade turer inom 
äldreomsorgen. 
  

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 42, 2022 Yttrande över motion från Bertil Jönsson 

(C) angående avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) angående 

avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 119, 2021.Yttrande över motion från Bertil 

Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs 
kommun 

 Motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom 
äldreomsorgen i Eslövs kommun 

 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden beskriver i sitt svar förutsättningarna för att arbeta med 
att avskaffa de delade turerna och hur förvaltningen idag arbetar för att minska dessa. 
Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

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

Tony Hansson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Tony Hanssons (S) m fl yrkande. 
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Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för bifall till att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster och 21 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att anse 
motionen besvarad. Se voteringsbilaga.   

Beslut 
- Motionen avseende avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs 
kommun anses besvarad. 

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

Beslutet skickas till  
Bertil Jönsson (C) 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 14    KS.2022.0098 

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) avseende solceller på kommunala tak  

Ärendebeskrivning  
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har inkommit 
med en motion avseende solceller på kommunala tak. 

I motionen föreslås följande: 

- att alla nya kommunala byggnader i Eslövs kommun planeras och byggs på ett 
sådant sätt som optimerar möjligheten för produktion av el med solceller. 

- att kommunen undersöker möjligheten att ha solceller även på befintliga 
kommunala byggnader, som skolor och förskolor, äldreboenden och Stadshuset. 

- att kommunen undersöker möjligheten att lagra solenergi för användning även när 
solen inte skiner. 

- att kommunen undersöker möjligheten att hyra plats för solceller på privata företags 
och fastighetsägares byggnader. 

Beslutsunderlag 
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez 

(V) avseende solceller på kommunala tak 
 

Beslut 
- Motionen remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, 
kommunstyrelsen och Eslövs Bostads AB med begäran om yttrande senast den 1 
februari 2023. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Kommunstyrelsen 
Eslövs Bostads AB 

Paragrafen är justerad 
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§ 15    KS.2022.0125 

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) gällande naturgaranti  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion rörande naturgaranti. 

I motionen föreslås följande: 

- Att utveckla Kulturgaranti för barn med en Naturgaranti för barn. 

Beslutsunderlag 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om naturgaranti 
 

Beslut 
- Motionen remitteras till barn- och familjenämnden samt kultur- och fritidsnämnden 
med begäran om yttrande senast den 1 februari 2023. 

Beslutet skickas till  
Barn- och familjenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 16    KS.2022.0124 

Enkel fråga från Fredrik Ottesen (SD) till servicenämndens ordförande 
Lars Månsson (S) avseende cirkulärt duschsystem  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en enkel fråga till servicenämndens 
ordförande Lars Månsson (S). Frågan rör användande av cirkulärt duschsystem inom 
Serviceförvaltningen. 

Lars Månsson (S) svarar att det inte används idag men att det är något att undersöka 
vidare. 

Beslutsunderlag 
 Enkel fråga till servicenämndens ordförande Lars Månsson (S) avseende cirkulärt 

duschsystem 
 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    KS.2021.0516 

Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)  

Ärendebeskrivning  
Mikael Sonander (C) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska 
uppdrag. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 entledigades Mikael 
Sonander (C) från uppdragen och valet av ny ersättare i servicenämnden bordlades. 
Valet bordlades även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 155, 2021 Val av ersättare i servicenämnden efter 

Mikael Sonander (C) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 136, 2021 Avsägelse från Mikael Sonander (C) 

från samtliga uppdrag samt fyllnadsval 
 

Beslut 
- Valet av ny ersättare i servicenämnden bordläggs till kommande sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    KS.2021.0557 

Val av ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Petar 
Momiroski (S)  

Ärendebeskrivning  
Petar Momiroski (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021 entledigades Petar 
Momiroski (S) från uppdraget och valet av ny ersättare bordlades. 

Pia Olsson (S) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 158, 2021 Avsägelse från Petar Momiroski (S) 

från uppdrag som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnänden samt 
fyllnadsval 

 

Beslut 
- Pia Olsson (S) väljs till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Pia Olsson (S) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 19    KS.2021.0576 

Avsägelse från Naida Mahmutovic (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning  
Naida Mahmutovic har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget. 

Beslut 
- Naida Mahmutovic entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

- Avgången avseende platsen som ersättare i kommunfullmäktige anmäls till 
länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning. 

  

Beslutet skickas till  
Naida Mahmutovic 
Länsstyrelsen i Skåne 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 20    KS.2021.0578 

Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i 
Eslövs kommun samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Gabriel Barjosef (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga 
förtroendeuppdrag. Uppdragen är nämndeman vid Lunds tingsrätt, ledamot i Finsam 
MittSkåne, ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta 
fyllnadsval. Då ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden är valda proportionerligt 
ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare efter Gabriele Goldhammer (S) som går 
upp som ledamot. 

Agneta Nilsson (S) är föreslagen som ny ledamot i Finsam MittSkåne. 

Beslut 
- Gabriel Barjosef (S) entledigas från samtliga förtroendeuppdrag. 

- Valet av ny nämndeman till Lunds tingsrätt bordläggs till kommande sammanträde. 

- Agneta Nilsson (S) väljs till ny ledamot i Finsam MittSkåne. 

- Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden bordläggs. 

- Avgången avseende platsen som ersättare i kommunfullmäktige anmäls till 
länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning. 

Beslutet skickas till  
Gabriel Barjosef (S) 
Lunds tingsrätt 
Länsstyrelsen i Skåne 
Finsam MittSkåne 
Agneta Nilsson (S) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    KS.2021.0587 

Avsägelse från Rickard Sallermo (MP) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen i Eslövs kommun samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Rickard Sallermo (MP) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot 
i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta 
fyllnadsval. Ledamöterna i kommunstyrelsen är valda med majoritetsval. 

Göran T Andersson (MP) är föreslagen som ny ledamot. 

Beslut 
- Rickard Sallermo (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

- Göran T Andersson (MP) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Rickard Sallermo (MP) 
Göran T Andersson (MP) 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 22    KS.2022.0046 

Avsägelse av Lars Linder (L) från uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Lars Linder (L) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta 
fyllnadsval. 

Anna Lorentzon (L) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Lars Linder (L) entledigas från uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 

- Anna Lorentzon (L) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Lars Linder (L) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Anna Lorentzon (L) 

Paragrafen är justerad 
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§ 23    KS.2022.0047 

Avsägelse från Hanna-Mia Hellberg (C) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning  
Hanna-Mia Hellberg (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget. 

Beslut 
- Hanna-Mia Hellberg (C) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

- Avgången avseende platsen som ersättare i kommunfullmäktige anmäls till 
länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning. 

Beslutet skickas till  
Hanna-Mia Hellberg (C) 
Länsstyrelsen i Skåne 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 24   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0546-1 Uppmaning till Sveriges kommuner och regioner angående 

planerade evenemang 

KS.2021.0032-5 Mötesanteckningar Sydvattens ägarsamråd 2021-11-24 

KS.2021.0141-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 58, 2021 
Information om uppräkning av arvode till kommunalråd och 
övriga förtroendevalda i kommunen samt till förtroendevalda i 
kommunala bolag 

KS.2021.0408-5 Kommunstyrelsens beslut § 237, 2021 Yttrande över rapport 
från Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer avseende 
granskning av Eslövs kommuns hantering av riktade statsbidrag 

KS.2021.0409-5 Kommunstyrelsens beslut § 238, 2021 Yttrande över rapport 
från Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer Uppföljning av 
2018 års granskningar gällande verkställigheten av KF:s beslut 
samt kommunens fin 

KS.2021.0167-33 Protokoll Förbundsstyrelse VA SYD 2021-11-19 

KS.2021.0167-34 Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-11-29 

KS.2021.0070-22 Protokoll direktionssammanträde 2021-12-03 

KS.2021.0070-23 Handlingsprogram 2022 antaget 2021-12-03 

KS.2021.0516-4 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

KS.2021.0244-8 Antagen riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning inom Vård och Omsorg 

KS.2022.0063-1 Kallelse och dagordning direktionssammanträde den 4 februari 
2022 

KS.2022.0072-1 Inbjudan ägarsamråd Sydvatten AB 2022-03-22 
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Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2022-02-28 
 

Omröstningslista: § 13 
Ärende: Motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom 
äldreomsorgen i Eslövs kommun,  KS.2021.0288 
 
Omröstningslista(or) 
Motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Marianne Svensson (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (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   
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  
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot  X  
Ted Bondesson (SD), ledamot  X  
Dennis Larsen (SD), ledamot  X  
Mats Andersen (SD), ledamot  X  
Göran Granberg (-), ledamot X   
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
Anders Molin (C), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
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 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2022-02-28 
 

Amila Pasic (S), ersättare X   
Jan-Åke Larsson (S), ersättare X   
Anna Biegus-Nilsson (S), ersättare X   
Rikard Malmborg (M), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare  X  
Kerstin Brink (SD), ersättare  X  
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Krister Carlberg (C), ersättare  X  
Eva Rebbling (V), ersättare  X  
Lars Dreja (V), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare  X  
Kent Björk (SD), ledamot  X  
Resultat 27 21 0 
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