
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 15:00-19:45  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Kerstin Ekoxe (S) (ordförande) 
Kire Gelevski (S) 
Eva Bengtsson (S) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Henrik Månsson (S) 
Margaret Fritz (S) 
Naser Gohari (S) 
Jenny Nilbecker (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Bengt Andersson (M) 
Christine Melinder (M) 
Tony Ekblad (M) 
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) 
Lena Hugosdotter Sundberg (M) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Veronica Malmborg (M) 
Anna Lorentzson (L) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Marlen Ottesen (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Kent Björk (SD) 
Ronny Thall (SD) 
Göran Lindvall (SD) 
Kristian Zahtila (SD) §§124-158 
Yngve Mark (SD) 
Jimmie Ramquist (SD) §§125-158 
Linus Walemo (SD) 
Jasmina Muric (C) 
Sofia Hagerin (C) 
Krister Carlberg (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Alexandra Nikoleris (V) 
Laila Fast Petrovic (V) 
Samuel Estenlund (KD) 
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Anna Osvaldsson (KD) 
Tommy Bengtsson (S)  ersätter Lars Månsson (S) 
Linda Englund (S)  ersätter Mats Löfström (S) 
Håkan Bjelkengren (M)  ersätter Peter Sjögren (M) 
Kerstin Brink (SD)  ersätter Cvetanka Bojcevska (SD) 
Håkan Engblom (SD)  ersätter Bo Broman (SD) (2:e vice 
ordförande) 
Carl Andersen (SD)  ersätter Thomas Bondesson (SD) 
Joaqim Johansson (SD) §§122-123 ersätter Kristian Zahtila (SD), 
§§124-158 ersätter Ronny Färnlöf (SD) 
Göran T Andersson (MP)  ersätter Johannes Jansson (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Eva Bengtsson (S) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Lars-Göran Blixt (S) 
Rikard Malmborg (M) 
Jörgen Andersson (M) §§124-158 
Yvonne Flodin (M) 
Aria Rezai (M) 
Margaretha Holmquist (L) 
Nicklas Nilsson (L) 
Madeleine Atlas (C) 
Anders Molin (C) 
Max Love Da Rocha (V) 
Andreas Robinsson (V) §§122-123 
Nicklas Karlsson (KD) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 
Eva Hallberg (kommundirektör) 
Jan Tingecz (tf ekonomichef) §§122-124 

  
Utses att justera Bengt Andersson (M) 

Fredrik Ottesen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-12-22   
  
Protokollet omfattar §§122-158 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Kerstin Ekoxe (S)  

 

Justerande   
  Bengt Andersson (M) Fredrik Ottesen (SD) 
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Innehåll 
 

§122 Val av protokolljusterare 

§123 Riktlinjer för resultatutjämningsreserven, Eslövs kommun - revidering 

§124 Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023 

§125 Antagande av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och 
foder 

§126 Antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

§127 Antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

§128 Antagande av reviderade styrdokument för medborgardialog 

§129 Antagande av reviderade riktlinjer för e-förslag 

§130 Överlämnande av vissa handlingar från Eslövs kommuns 
överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs 
kommuner 

§131 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidning 2023 

§132 Val till barn- och familjenämnden för mandatperioden 2023-2026 

§133 Val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för mandatperioden 
2023-2026 

§134 Val till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

§135 Val till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-
2026 

§136 Val till servicenämnden för mandatperioden 2023-2026 

§137 Val till vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

§138 Val till valnämnden för mandatperioden 2023-2026 

§139 Val till gemensam överförmyndarnämnd för Lund och Eslöv för 
mandatperioden 2023-2026 

§140 Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte för 
mandatperioden 2023-2026 

§141 Val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer till Finsam MittSkånes 
styrelse för mandatperioden 2023-2026 

§142 Val av revisorer för granskning av 2023-2026 års verksamhet 

§143 Val till stiftelsen Gamlegård i Billinge för mandatperioden 2023-2026 

§144 Val till stiftelsen Haga kvarn för mandatperioden 2023-2026 

§145 Val till Dr P Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2023-2026 
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§146 Val till stiftelsen Johnssons Minne för mandatperioden 2023-2026 

§147 Val till Selma Sundelius stiftelser för mandatperioden 2023-2026 

§148 Val till 46:e hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen för 
mandatperioden 2023-2026 

§149 Val till Samarbetsnämnden Revingehed för mandatperioden 2023-2026 

§150 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 
2023-2026 

§151 Val till förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd för 
mandatperioden 2023-2026 

§152 Val till VA Syd förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 

§153 Nominering till VA Syds förbundsstyrelse för mandatperioden 2023-
2026 

§154 Nominering till VA Syd ägarnämnd för mandatperioden 2023-2026 

§155 Nominering till revisor för granskning av VA Syds verksamhet 2023-
2026 

§156 Val till Sydarkivera förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 

§157 Interpellation från Ted Bondesson (SD) till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Christine Melinder (M): Interpellation Drag queen story hour 

§158 Anmälningar för kännedom 
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§ 122  

Val av protokolljusterare  

Bengt Andersson (M) och Fredrik Ottesen (SD) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 22 december 2022. 

Till ersättare utses Henrik Månsson (S). 

Paragrafen är justerad 
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§ 123    KS.2022.0510 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserven, Eslövs kommun - revidering  

Ärendebeskrivning  
I augusti 2013 beslutade kommunfullmäktige att nyttja möjligheten enligt den nya 
lagstiftningen prop.2011/12:172 att införa en resultatutjämningsreserv i kommunen. 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting /regioner möjlighet att 
utjämna intäkter över tid och därigenom möta variationer i konjunkturen. Retroaktivt 
tilläts överskott från 2010 vilket kommunen beslutat nyttja. I reserven finns idag 135 
miljoner kronor. Varje kommun/landsting/region gavs stor frihet att utforma lokala 
riktlinjer. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utarbetade en idéskrift som stöd 
för de lokala riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 237, 2022 Riktlinjer för resultatutjämningsreserven, 

Eslövs kommun - revidering 
• Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för Resultatutjämningsreserven, 

Eslövs kommun 
• Förslag till lokala riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
• Kommunfullmäktiges beslut § 118, 2013 
• Kommunfullmäktiges beslut § 51, 2019 
• PM från SKR, daterat 2018-10-10 
 

Beredning 
SKR har följt utvecklingen i landets kommuner, landsting/regioner under åren och 
har utkommit med ett kort PM kring förutsättningar för användning av medel ur en 
resultatutjämningsreserv. Eslövs kommun har under åren avsatt 135 miljoner kronor 
till reserven men inte haft behov av att nyttja medlen. Skälet är en god konjunktur 
och därmed en ökningstakt av kommunens skatte- och generella statsbidragsintäkter 
som täckt nettokostnadsutvecklingen. Årliga överskott i finansförvaltningen har även 
bidragit till den ekonomiska utvecklingen. 

SKR följer i de ekonomiska cirkulären löpande upp om skatteintäktsutvecklingen 
aktuellt år är lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Skälet är att följa upp om 
reserven kan disoperas utifrån intäktsutvecklingen. Kommunen ska dock även ha ett 
negativt balanskravsresultat d v s gå med ett verksamhetsmässigt underskott. 
Användning av reserven belastar den kommunala ekonomin. 

Kommunen har finansiella övergripande mål för god ekonomisk hushållning som 
begränsar hur mycket resurser som får användas i budgeten i förhållande till skatte- 
och generella statsbidragsintäkter, överskottsmål med minst en procent och från 2019 
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även mål kring självfinansiering av investeringar med anledning av det omfattande 
investeringsbehovet i syfte att medvetengöra och i förlängningen begränsa 
uppbyggnad av skuld. 

Reserven finns främst i beredskap för större oförutsedda minskningar av intäkterna 
under året eller oförutsedda kostnadsökningar som rimligen inte kan hanteras genom 
omprioriteringar av verksamhet. Medel ur reserven kan endast användas för att nå 
upp till balans. 

Om SKRs prognos för skatte- och generella statsbidragsintäkter inte når upp 
kollektivavtalsreglerade löneökningar och indexeringar av externa avtal ex hyror kan 
dock medel ur fonden kortsiktigt användas för att balansera budgeten. Medel kan inte 
användas ur fonden för att finansiera höjd service. Ökade kostnader för utökad eller 
förbättrad service ska kunna balanseras på kort och lång sikt med skatte- och 
generella statsbidragsintäkter. 

I enlighet med SKRs PM bör riktlinjerna bestämma reservens storlek och hur de 
finansiella övergripande målen justeras ett visst år i samband med behov av att 
disponera medel ur reserven. Högsta belopp föreslås bli 10 procent under perioden av 
skatte- och generella statsbidragsintäkter. Vid behov av att nyttja reserven under året 
räknas det finansiella målet kring resursförbrukning upp med aktuellt belopp ur 
reserven motsvarande uppnåelse av budget i balans. Överskottsmålet sätts för aktuellt 
år till noll. 

Kommunfullmäktige antog 2019 riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. 
Föreliggande förslag till riktlinjer föreslås ersätta dem. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2022 
kommunfullmäktige att anta de föreslagna riktlinjerna. 

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

Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) m fl yrkande. 

Beslut 
- Föreliggande förslag till riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv antas.  
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Reservation 
Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 124    KS.2022.0001 

Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger förslag till budget 2023 och plan för åren 2024-2026 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattar 5 år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 238, 2022 Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Förslag till beslut; Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Styrande majoritetens förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 

inklusive investeringsbudget 2023-2027 och exploateringsbudget 2023-2026 
efter KS 

• Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2022 Fastställande av skattesats 2023 
• Protokoll 2022-11-17 samt 2022-11-24 från kommunövergripande samverkan av 

budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 93 2022 Yttrande över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Yttrande över budgetram 2023 och 

flerårsram 2024-2026 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sifferbilaga gällande yttrandet över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118, 2022 Yttrande över föreslagen 

budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 för 

kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Budget 2023 
• Servicenämndens beslut § 91, 2022 Yttrande över budget 2023 och plan 2024-

2026 samt investeringsplan 2023-2027 
• Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 

2023-2027. Reviderad 2022-09-19 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 77, 2022 Budget 2023 med flerårsplan 

2024-2026 för vård- och omsorgsnämnden 
• Budgetyttrande  över föreslagen budgetram 2023 med flerårplan 2024-2026 
• Sifferbilaga till vård- och omsorgsnämndens Budget 2023 med flerårsplan 2024-

2026 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 86 2022, Yttrande på budgetberedningens 

förslag till Budgetram 2023 och planperiod 2024-2026 
• Budgetyttring 2023 Kultur och Fritid 
• Sifferbilaga budget 2023 Kultur- och fritidsnämnden 
• Barn- och familjenämnden § 84, 2022 Barn- och familjenämndens yttrande över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
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• Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och planperioden 
2024-2026 

• Sifferbilaga för barn- och familjenämndens verksamheter 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2022 Yttrande budget 2023 

samt plan 2024-2026 
• Budget 2023 samt plan 2024-2026 
• Sverigedemokraterna Eslövs budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 

(kommunstyrelsen) 
• Budgetyrkanden från Vänsterpartiet 
• Budgetyrkanden från Kristdemokraterna 
• Budgetyrkande från Miljöpartiet 
• Talarordning vid budgetsammanträde 2022-12-19 
• Sverigedemokraterna Eslövs budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 (efter KS) 
 

Beredning 
Kommuninvest begär varje år ett förtydligat borgensåtagande från kommunen varför 
kommunfullmäktige föreslås fastställa föreliggande förslag till borgensåtagande. 
Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov. 

Den styrande majoritetens förslag till budget bygger på oförändrad skattesats. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om oförändrad skattesats för 2023 om 20,54 
kronor vid sitt sammanträde den 28 november 2022. 

Nämnderna har uttalat sig om förslaget till budget. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2022 
kommunfullmäktige besluta att godkänna majoritetens förslag till budget 2023 samt 
flerårsplan 2024-2026 inklusive investerings- och exploateringsbudget, ingå borgen 
för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda 
låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 miljarder kronor och fastställa 
nyupplåningsramen år 2023 för kommunen till 450 miljoner inklusive upplåning till 
VA SYD. 

Budgetdebatten inleds med att varje parti presenterar sitt budgetförslag. 

Talare: 
Johan Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Anna Lorentzson (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Jasmina Muric (C) 
Alexandra Nikoleris (V) 
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Samuel Estenlund (KD) 
Göran T Andersson (MP) 

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

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

Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt 
kommunstyrelsens andra och tredje beslutsförslag. 

Jasmina Muric (C) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag. 

Alexandra Nikoleris (V) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med 
Vänsterpartiets ändringsyrkanden, bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande samt 
avslag till Sverigedemokraternas budgetförslag och Kristdemokraternas 
ändringsyrkanden. 

Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med 
Kristdemokraternas ändringsyrkanden samt meddelar att de kan behandlas samlat vid 
beslutsgången. 

Göran T Andersson (MP) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med 
Miljöpartiets ändringsyrkande. 

Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsyrkanden. 

David Westlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets ändringsyrkanden, Miljöpartiets 
ändringsyrkande samt Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Dennis Larsen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras 17.15-18.10 

Beslutsgång 
Innan ordförande ställer proposition på yrkandena justeras röstlängden. Kristian 
Zahtila (SD) har anlänt och Joaqim Johansson (SD) tjänstgör därmed för Ronny 
Färnlöf (SD) istället. Antal ledamöter är 50 stycken. 
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas 
förslag till budget och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om att ta bort en av 
kommunalrådsposterna och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om uttag från 
resultatutjämningsreserven och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om att investera medel för 
restaurering av vårmarker och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om investering i 
cykelvägar och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas ändringsyrkanden och finner 
att kommunfullmäktige avslår dem. 

Ordförande ställer proposition på Miljöpartiets ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens övriga förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 

Beslut 
- Förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget godkänns.  

- Borgen såsom för egen skuld ingås för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes 
Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 
miljarder kronor. 

- Nyupplåningsramen år 2023 för kommunen fastställs till 450 miljoner inklusive 
upplåning till VA SYD. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Eslövs bostads AB 
Mellanskånes Renhållnings AB 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

13 ( 68 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Paragrafen är justerad 
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§ 125    KS.2022.0432 

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

Ärendebeskrivning  
Nuvarande taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder, antagen 
av kommunfullmäktige den 1 januari 2021, är utformad enligt tidigare lagstiftning 
som innebär att livsmedelsverksamheter i Eslövs kommun debiteras i förskott för den 
tillsyn som ska genomföras under året. Den 1 april 2021 trädde förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) i kraft. Förordningen innebär att det blir obligatoriskt vid 
utgången av 2023 att efterhandsdebitera den offentliga kontrollen av livsmedel och 
foder. 

Med anledning av den nya lagstiftningen måste nuvarande taxa, Taxa för prövning 
och offentlig kontroll av livsmedel och foder, uppdateras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 241, 2022 Antagande av taxa för prövning och 

offentlig kontroll av livsmedel och foder 
• Förslag till beslut; Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och 

foder 
• Förslag till Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142, 2022 Taxa för prövning och 

offentlig kontroll av livsmedel och foder 
 

Beredning 
Enligt 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgift för tjänster och nyttigheter som 
de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla 
får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. För 
kommunala verksamheter gäller självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § 
kommunallagen: "Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller". Kommunen har rätt att ta ut avgift för 
livsmedelskontrollen enligt nationella och EU-regler. 

Enligt LAF ska kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet täckas av avgifter. Dessa avgifter ska fastställas genom en taxa 
som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunen ska använda sig av 
självkostnadsprincipen i samband med uttag av avgifterna. 
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Enligt LAF är det obligatoriskt med efterhandsdebitering, men eftersom 
bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den gamla förordningen får 
tillämpas till utgången av 2023 behöver inte kommunen gå över till 
efterhandsdebitering förrän 1 januari 2024. Miljö och Samhällsbyggnad har tagit 
fram en ny taxa enligt Sveriges kommuner och Regioners (SKR) förslag till taxa för 
prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder. Förvaltningen föreslår att den 
nya taxan träder i kraft 1 januari 2023 och följer helt LAF. 

Den nya taxan innebär att det inte kommer tillföras pengar i förskott under året för 
den offentliga kontrollen. Den kontroll som utförs är det som kommer komma in för 
att täcka kostnaderna, vilket innebär att kommunen inte kommer få in mer pengar än 
vad myndigheten lägger ner i tid för kontrollen. Den nya taxan medför att intäkterna 
påverkas av prioriteringar i kontrollplanen. Alla livsmedelsobjekt är riskklassade 
enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och är i kontrollplanen uppdelade i tre 
kategorier, objekt med kontroll varje år, vartannat år och vart tredje år. Miljö och 
Samhällsbyggnad kommer under hösten 2022 ta fram förslag på ny kontrollplan för 
livsmedelskontrollen. Miljö och Samhällsbyggnad bedömer att minsta intäkten för 
regelbunden livsmedelskontroll kommer vara cirka 600 000 kronor per år. År 2022 
var intäkterna cirka 900 000 kronor för livsmedelskontrollen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att timavgiften i den nya taxan är 
samma som timavgiften i den gällande taxan, 1225 kr. 

Med anledning av att taxan har genomgått stora omarbetningar i grunderna för 
avgiftsuttag föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att den ersätter Taxa för 
prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder beslutad av 
kommunfullmäktige den 25 januari 2021. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra på förslagen från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden utan föreslår att kommunfullmäktige antar ny Taxa för 
prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder att gälla från den 1 januari 
2023 där taxan är samma timavgift som i den nu gällande taxan, 1225 kronor, samt 
upphäver den gamla Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 6 december 2022 
kommunfullmäktige besluta att anta den nya taxan för prövning och offentlig 
kontroll av livsmedel och foder och upphäva den gamla. 

Yrkanden 
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Ny Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder antas att gälla 
från den 1 januari 2023. 

- Taxan för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder, antagen 25 
januari 2021, upphävs från den 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 126    KS.2022.0433 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen  

Ärendebeskrivning  
Enligt 8 kap. 2 § p. 3 strålskyddsförordningen (2018:506) ansvarar kommunala 
nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor för tillsynen av kosmetiska solarier och 
radonhalter i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. 
Enligt 8 kap. 14 § samma förordning får kommunfullmäktige meddela föreskrifter 
om avgiften för den tillsyn som kommunala nämnden utövar. 

Eslövs kommun saknar taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Det innebär att när 
behov för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen uppstår i kommunen så är 
handläggningstiden skattefinansierad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 242, 2022 Antagande av taxa för prövning och 

tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Förslag till beslut; Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 144, 2022 Taxa för prövning och 

tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Beredning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att taxa för tillsyn och prövning enligt 
strålskyddslagen antas för att möjliggöra avgiftsuttag för handläggning av ärenden 
som omfattas av lagen. 

Avgiften enligt taxan betalas i efterskott, vilket innebär att intäkterna beror på om 
tillsynsmyndigheten bedriver tillsyn eller om det inkommer anmälningar som 
behöver handläggas. Förändringen i intäkter med den nya taxan beror på hur 
tillsynsområdet prioriteras i framtida planer. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att timavgiften fastställs till 1 123 
kronor. 1 123 kronor är den aktuella timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken (år 2022) 
och täcker kostnaden för tillsynen. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra på att föreslagen Taxa för tillsyn och 
prövning enligt strålskyddslagen antas för att möjliggöra avgiftsuttag för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens handläggning av ärenden som omfattas av lagen och att 
timavgiften fastställs till 1 123 kronor att gälla från och med den 1 januari 2023. 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde 6 december 2022 
kommunfullmäktige att anta den nya taxan för tillsyn och prövning enligt 
strålskyddslagen. 

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

Beslut 
- Ny Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen antas att gälla från och 
med den 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 127    KS.2022.0434 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  

Ärendebeskrivning  
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken är baserad på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) gamla risk- och erfarenhetsbaserade taxemodell. 
Modellen har i flera fall upplevts som komplicerad och svårtolkad. Tillsynstiden för 
flera verksamheter motsvarar inte den faktiska tiden det tar att bedriva tillsyn. Det 
här leder till att delar av tillsynstiden har skattefinansierats. 

SKR har tagit fram en ny taxemodell som utgår från branschens tillsynsbehov, 
behovsstyrd taxa. Modellen bygger på att tillsynsbehovet för branscherna styr taxan. 
Andra fördelar med modellen är att den utgår från statens förordning om avgifter för 
tillsyn och prövning (FAPT). Det innebär att tillsynsbehovet för tillståndspliktiga 
verksamheter inte skiljer sig åt beroende på vilken myndighet, länsstyrelsen eller 
kommunen, som ansvarar för tillsynen. 

Med anledning av den nya taxemodellen måste nuvarande taxa, Taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, uppdateras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 243, 2022 Antagande av taxa för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken 
• Förslag till beslut; Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• Förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141, 2022 Taxa för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken 
• Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område – Handledning om SKLs 

taxeunderlag  inom miljöbalkens område, och taxabilagor 
• Planering av tillsynsbehov 
• Påverkan på intäkter 
• Revidering av taxebestämmelser (jämförelse) 
• Revideringar i taxebilaga 1 (jämförelse) 
 

Beredning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter för avgift för 
myndighetens kostnader i samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken och för prövning och tillsyn 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. 

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken är baserad på SKR:s 
gamla risk- och erfarenhetsbaserade taxemodell. 
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SKR har tagit fram en ny taxemodell som utgår från branschens tillsynsbehov, 
behovsstyrd taxa. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken omfattar den tillsyn och 
handläggning som inte ska skattefinansieras, så som rådgivning, information och 
liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa är ett 
dokument uppdelad i fyra delar: taxebestämmelser, taxebilaga 1 med avgiftsnivåer 
för prövning av ärenden, taxebilaga 2 med fasta avgifter för återkommande tillsyn 
(förskottsbetalning) och taxebilaga 3 med uppgifter om branscher med 
efterskottsbetalning. I taxebestämmelserna har vissa paragrafer justerats så att de 
ordagrant stämmer överens med SKRs förslag på taxebestämmelser. Paragrafer för 
uttag av avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 har justerats så att avgift kan tas ut enligt 
den nya taxemodellen. 

Tillägg i bestämmelserna har gjorts så att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan 
fatta beslut om mindre ändringar avseende lagrumshänvisningar i taxan. Det här 
innebär att taxan inte behöver antas på nytt av kommunfullmäktige om det sker 
uppdateringar i lagstiftningen. Möjligheten att revidera taxan innebär inte att miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om nya avgifter eller ändring av 
befintliga avgifter i taxan. 

Ändringar i taxebestämmelserna redovisas i beslutsunderlaget "Revidering av 
taxebestämmelser (jämförelse)". 

Ändringar i taxebilaga 1 redovisas i beslutsunderlaget "Revideringar i taxebilaga 1 
(jämförelse)". 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den nya taxemodellen inte har en 
större påverkan på intäkterna för återkommande tillsyn då vissa branscher får fler 
timmar, färre timmar eller förflyttas till taxebilaga för timavgift. Översiktlig 
intäktsförändring per bransch (miljöfarliga verksamheter) enligt den nya taxan 
beskrivs i beslutsunderlag "Påverkan på intäkter". Årliga avgifterna för 
hälsoskyddsverksamheter kommer öka med den nya taxan. Intäkterna år 2022 är 
cirka 300 000 kronor för hälsoskyddsverksamheter med årlig avgift. Med den nya 
taxan kommer intäkterna öka till cirka 400 000 kronor. Fördelen med taxemodellen 
är att den är enklare och tydligare för verksamhetsutövare och handläggare. Det blir 
även lättare för verksamhetsutövare som är aktiva i flera kommuner att jämföra 
avgifterna då allt fler kommuner övergår till behovsstyrd taxa. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att timavgiften i den nya taxan är 
samma som timavgiften i den gällande taxan, 1 123 kronor. Med anledning av att 
taxan har genomgått stora omarbetningar föreslår miljö- och 
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samhällsbyggnadsnämnden att en ny Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
ersätter Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken beslutad av 
kommunfullmäktige den 25 januari 2021. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra på förslagen från miljö- och 
samhällsnämnden utan föreslår att kommunfullmäktige antar ny Taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2023 där taxan är samma 
timavgift som i den nu gällande taxan, 1 123 kronor, samt upphäver den gamla Taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde 6 december 2022 
kommunfullmäktige att anta den nya taxan för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken samt upphäva den gamla. 

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

Beslut 
- Ny Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas att gälla från och med 1 
januari 2023. 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen 25 januari 2021, upphävs 
från den 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 128    KS.2022.0497 

Antagande av reviderade styrdokument för medborgardialog  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige antog 28 oktober 2019 Policy för medborgardialog och Rutin 
för medborgardialog. Enligt revideringsrutinen ska policyn uppdateras vartannat år 
och rutinen ska uppdateras varje år. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att 
revidera policyn och rutinen och har därmed tagit fram ett förslag på revidering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 245, 2022 Antagande av reviderade styrdokument 

för medborgardialog 
• Förslag till beslut: Revidering av styrdokument för medborgardialog 
• Revidering - Policy för medborgardialog 
• Revidering - Riktlinjer för medborgardialog 
• Revidering - Rutin för medborgardialog 
• Antagen Policy för medborgardialog 
• Antagen Rutin för medborgardialog 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på revidering. Alla revideringar kan 
ses i bifogade dokument Reviderad Policy för medborgardialog och Reviderad 
Riktlinjer för medborgardialog. En sammanfattning av de huvudsakliga 
revideringarna ges nedan. 

• Rutin för medborgardialog delas upp i riktlinjer och rutin i enlighet med 
Riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun. Checklistan i antagna rutinen 
lyfts ur och blir en separat rutin som beslutas av kommundirektören. 

• Information om och hänvisning till dialogportalen läggs till i policyn och 
riktlinjerna då denna tillkommit sedan dokument togs fram. 

• Hänvisning till Riktlinjer för e-förslag och Rutin för medborgardialog läggs 
till i riktlinjerna. 

• Processen för uppföljning av medborgardialog revideras. 
• Istället för att Kommunledningskontoret ansvarar för uppföljning, läggs 

ansvaret på arrangören av medborgardialogen och sker i samband med varje 
dialog. Uppföljningen ska kommuniceras på dialogportalen. 

• Det läggs till att Kommunledningskontoret ansvarar för en övergripande 
uppföljning av medborgardialogerna som en del av kommunens 
måluppföljning. 

• Revidering av dokumenten förtydligas/revideras.  
o Policyn revideras vart fjärde år istället för vartannat år. 
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o Riktlinjerna (tidigare rutinen) revideras vart fjärde år istället för varje 
år. 

o Rutinen revideras vid behov och beslutas av kommundirektören, i 
enlighet med Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun. 

• Antagandedatum, vem dokumenten riktar sig till, revideringsdatum och 
kontaktperson läggs till/revideras i början av varje dokument. 

• I riktlinjen under Olika former av medborgardialog förtydligas att 
exempelmetoden Medborgarbudget även kan innebära att kommunen 
genomför projektet men medborgare beslutar vad budgeten ska användas till. 
  

Övriga ändringar är av redaktionell eller språklig karaktär. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 6 december 2022 
kommunfullmäktige att anta den nya policyn för medborgardialog. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Reviderad Policy för medborgardialog antas att gälla från den 1 februari 2023. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    KS.2022.0498 

Antagande av reviderade riktlinjer för e-förslag  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige antog 30 september 2019 reviderade riktlinjer för e-förslag. 
Enligt revideringsrutinen ska riktlinjerna revideras senast december 2022. 
Kommunledningskontoret har därför fått i uppdrag att revidera dokumentet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 246, 2022 Antagande av reviderade riktlinjer för e-

förslag 
• Förslag till beslut: Revidering av Riktlinjer för e-förslag 
• Revidering - Riktlinjer för E-förslag 
• Antagna Riktlinjer för e-förslag 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på revidering. Alla revideringar kan 
ses i bifogade dokumentet Reviderad Riktlinjer för e-förslag. En sammanfattning av 
de huvudsakliga revideringarna ges nedan. 

• Under Syfte görs en tydligare koppling till kommunens styrdokument för 
medborgardialog, då e-förslag är en typ av medborgardialog kommunen 
använder sig av. 

• Förtydligas att de som kan lämna och stötta e-förslag är personer som bor, 
vistas eller verkar i Eslövs kommun i enlighet med definition av medborgare i 
Policy för medborgardialog. 

• Förtydligas att e-förslag ligger uppe på hemsidan i 90 dagar även om de fått 
50 underskrifter innan 90 dagar har gått. 

• Rubrik E-förslag till nämnden läggs till där det förtydligas att i de fallen 
nämnden beslutar att gå vidare med e-förslaget får förvaltningen vanligtvis i 
uppdrag att undersöka e-förslaget vidare, samt att denna undersökning ska 
göras skyndsamt med åtanke på uppdragets karaktär. 

• Rubrik Avslutande läggs till där det förtydligas att ett e-förslag anses avslutat 
när 1) det fått färre än 50 underskrifter efter 90 dagar, 2) nämnden beslutar att 
inte gå vidare med e-förslaget, 3) efter förvaltningen återkopplat utredning av 
e-förslaget till nämnden. Detta för att förtydliga dels när processen är 
avslutad, samt för att förtydliga när ett e-förslag av liknande karaktär kan 
lämnas in igen (6 månader efter avslutat e-förslag). 

• Förtydligas att riktlinjerna ska revideras vart fjärde år och att de beslutas av 
kommunstyrelsen. 
  

Övriga ändringar är av redaktionell eller språklig karaktär. 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 6 december 2022 
kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer samt att framtida revideringar görs 
av kommunstyrelsen i enlighet med beslutade riktlinjer för styrdokument. 

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

Beslut 
- Reviderade Riktlinjer för e-förslag antas att gälla från den 1 februari 2023. 

- Framtida revideringar av riktlinjerna görs av kommunstyrelsen, i enlighet med 
beslutade riktlinjer för styrdokument. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 130    KS.2019.0287 

Överlämnande av vissa handlingar från Eslövs kommuns 
överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs 
kommuner  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Eslöv beslutade den 20 juni 2022 att samverka i en gemensam 
nämnd för överförmyndarverksamhet och antog reglemente för 
överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner. Kommunfullmäktige i 
Lund fattade ett likalydande beslut den 16 juni 2022. I och med dessa beslut upphör 
överförmyndarnämnderna i de båda kommunerna och istället överförs verksamheten 
till överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner den 1 januari 2023. 

Hos överförmyndarnämnden i Eslövs kommun finns handlingar som behövs för 
handläggning av vissa ärenden hos den gemensamma överförmyndarnämnden för 
Lunds och Eslövs kommuner från och med den 1 januari 2023. Därutöver finns 
handlingar utan direkt koppling till specifika ärenden, såsom olika riktlinjer, som 
behöver överlämnas till överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 249, 2022 Överlämnande av vissa handlingar från 

Eslövs kommuns överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden för Lunds 
och Eslövs kommuner 

• Förslag till beslut; Överlämnande av vissa handlingar från Eslövs kommuns 
överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs 
kommuner 

 

Beredning 
Enligt 15 § arkivlagen krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal 
myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. För att den gemensamma 
överförmyndarnämnden ska kunna fortsätta handlägga de ärenden som pågår i 
kommunens överförmyndarnämnd den 31 december 2022 måste kommunfullmäktige 
därför besluta om överlämnande av vissa handlingar. Fullmäktige i Lund kommer 
fatta motsvarande beslut. Handlingar i avslutade ärenden och andra handlingar som 
inte behövs för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner behålls av 
respektive kommun. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde 6 december 2022 
kommunfullmäktige att Eslövs överförmyndarnämnd ska överlämna de aktuella 
handlingarna. 
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Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Eslövs kommuns överförmyndarnämnd ska överlämna de handlingar i pågående 
ärenden i nämndens verksamhet samt övriga handlingar som behövs i 
överförmyndarnämnden i Lunds och Eslövs kommuners verksamhet. 

Beslutet skickas till  
Överförmyndarnämnden 
Kommunarkivet 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    KS.2022.0533 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidning 2023  

Ärendebeskrivning  
Kravet på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen tog bort 
i samband med att nya kommunallagen (2017:725) började gälla den 1 januari 2018. 
Kommunfullmäktige har dock valt att fortsätta annonsera sina sammanträden i 
Skånska Dagbladet. Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till fortsatt 
annonsering under 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i 

dagstidning 2023 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på om annonsering sker eller inte, 
men kan se att en annonsering ökar spridningen av informationen i synnerhet till de 
grupper som inte har för vana att informera sig via kommunens hemsida. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Skånska Dagbladet under 2023. 

Beslutet skickas till  
Skånska Dagbladet 
Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 132    KS.2022.0534 

Val till barn- och familjenämnden för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter jämte ordförande samt förste och 
andre vice ordföranden samt nio ersättare i barn- och familjenämnden för tiden den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 6, 2022  Förslag till val till barn- och familjenämnden 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för barn- och familjenämnden för tiden den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

David Westlund (S) 
Naida Mahmutovic (S) 
Tommy Bengtsson (S) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Göran Granberg (M) 
José Fleitas (V) 
Dennis Larsen (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Pontus Löfdahl (KD) 

- Till ersättare utses 

Amila Pasic (S) 
Henrik Månsson (S) 
Bodil Löfström (S) 
Martin Wihlborg (M) 
Ulla Oddhammar (L) 
Maria Bjerstam (C) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Håkan Engblom (SD) 
Mats Andersen (SD) 
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- Till ordförande utses David Westlund (S) 

- Till förste vice ordförande utses Claus-Göran Wodlin (M) 

- Till andre vice ordförande utses Dennis Larsen (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Barn- och familjenämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 133    KS.2022.0535 

Val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för mandatperioden 
2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande samt förste och 
andre vice ordförande samt sju ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 7, 2022 Förslag till val till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

Eva Bengtsson (S), Löberöd 
Naser Gohari (S) 
Tony Ekblad (M) 
Peter Sjögren (M) 
Anders Molin (C) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 

- Till ersättare utses 

Pia Olsson (S) 
Sven Mattsson (S) 
Aria Rezai (M) 
Sven-Olof Wallin (L) 
Katja Laine (V) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Nicklas Carlsson (KD) 

- Till ordförande utses Tony Ekblad (M) 

- Till förste vice ordförande utses Eva Bengtsson (S) 
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- Till andre vice ordförande utses Cvetanka Bojcevska (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 134    KS.2022.0536 

Val till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande samt förste och 
andre vice ordförande samt sju ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 8, 2022 Förslag till val till kultur- och fritidsnämnden 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för kultur- och fritidsnämnden för tiden den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

Kire Gelevski (S) 
Kerstin Malm (S) 
Zivko Trpkoski (S) 
Christine Melinder (M) 
Stefan Karlsson (V) 
Ted Bondesson (SD) 
Nicklas Carlsson (KD) 

- Till ersättare utses 

Mimosa Zenuni (S) 
Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Margareta Holmquist (L) 
Krister Carlberg (C) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Emil Marteby (KD) 

- Till ordförande utses Christine Melinder (M) 

- Till förste vice ordförande utses Kire Gelevski (S) 

- Till andre vice ordförande utses Ted Bondesson (SD) 
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Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 135    KS.2022.0537 

Val till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter jämte ordförande samt förste och 
andre vice ordföranden samt nio ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 9, 2022 Förslag till val till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

Janet Andersson (S) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Lilli Trpkoski (S) 
Bengt Andersson (M) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Sofia Hagerin (C) 
Kent Björk (SD) 
Joaqim Johansson (SD) 
Anna Osvaldsson (KD) 

- Till ersättare utses 

Miroslav Han (S) 
Annsofie Olofsson (S) 
Mats Löfström (S) 
Roger Gustavsson (M) 
John Fidler (L) 
Anders Nilsson (V) 
Ronny Thall (SD) 
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Jörgen Ansheden (SD) 
Per Fritz (SD) 

- Till ordförande utses Bengt Andersson (M) 

- Till förste vice ordförande utses Janet Andersson (S) 

- Till andre vice ordförande utses Kent Björk (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 136    KS.2022.0538 

Val till servicenämnden för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande samt förste och 
andre vice ordföranden samt sju ersättare i servicenämnden för tiden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 10, 2022 Förslag till val till servicenämnden för 

mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för servicenämnden för tiden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

Lars Månsson (S) 
Margaret Fritz (S) 
Rikard Malmborg (M) 
Anna Strömbeck (M) 
Jasmina Muric (C) 
Yngve Mark (SD) 
Kristian Zahtila (SD) 

- Till ersättare utses 

Lars-Göran Blixt (S) 
Lena Persson (S) 
Yvonne Flodin (M) 
Erik Holmquist (L) 
Lennart Nielsen (MP) 
Göran Kristensson (SD) 
Pontus Löfdahl (KD) 

- Till ordförande utses Lars Månsson (S) 

- Till förste vice ordförande utses Rikard Malmborg (M) 

- Till andre vice ordförande utses Yngve Mark (SD) 
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Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Servicenämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 137    KS.2022.0539 

Val till vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse nio ledamöter jämte ordförande samt förste och 
andre vice ordföranden samt nio ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 11, 2022 Förslag till val till vård- och omsorgsnämnden 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för vård- och omsorgsnämnden för tiden den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

Tony Hansson (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Rasmus Wadsten (S) 
Lena Hugosdotter-Sundberg (M) 
Hans Ove Lundhe (M) 
Eva Rebbling (V) 
Linus Walemo (SD) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Mirsen Ülger (KD) 

- Till ersättare utses 

Linda Englund (S) 
Bo Avenmark (S) 
Eva Bengtsson (S), Kungshult 
Anette Thorp (M) 
Damir Vazgec (M) 
David Pigou (MP) 
Marlen Ottesen (SD) 
Carl Andersen (SD) 
Charlotte Jönsson (KD) 
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- Till ordförande utses Tony Hansson (S) 

- Till förste vice ordförande utses Lena Hugosdotter Sundberg (M) 

- Till andre vice ordförande utses Linus Walemo (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 138    KS.2022.0540 

Val till valnämnden för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande och vice ordförande 
samt sju ersättare i valnämnden för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 12, 2022  Förslag till val till valnämnden för 

mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för valnämnden för tiden den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses 

Tony Hansson (S) 
Tine Billing (S) 
Jörgen Andersson (M) 
Camilla Jönsson (M) 
Laila Fast Petrovic (V) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Kent Björk (SD) 

- Till ersättare utses 

Kjell-Åke Ottosson (S) 
Anne Hansson (S) 
Andzrej Koziol (M) 
Nicklas Nilsson (L) 
Sarah Svensson (C) 
Göran Lindvall (SD) 
Joaqim Johansson (SD) 

- Till ordförande utses Tony Hansson (S) 

- Till förste vice ordförande utses Jörgen Andersson (M) 
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Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Valnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 139    KS.2022.0541 

Val till gemensam överförmyndarnämnd för Lund och Eslöv för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att välja tre ledamöter och två ersättare samt föreslå en vice 
ordförande till den gemensamma överförmyndarnämnden för Lund och Eslöv. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 13, 2022  Förslag till val till överförmyndarnämnden 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för gemensam överförmyndarnämnd för 
Lund och Eslöv för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026: 

- Till ledamöter utses: 

Kerstin Ekoxe (S) 
Bodil Wallhof (M) 
Göran Lindvall (SD) 

- Till ersättare utses: 

Anette Palm (S) 
Joaqim Johansson (SD) 

- Till vice ordförande föreslås Kerstin Ekoxe (S) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Lunds kommun 
Länsstyrelsen Skåne 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 140    KS.2022.0470 

Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse fyra ombud och fyra ersättare till förbundsmötet för 
mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte för perioden 

2023-2027 
• Valberedningens beslut § 14, 2022 Förslag till val av ombud och ersättare till 

Skånes Kommuners förbundsmöte för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Till ombud väljs 

Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Fredrik Ottesen (SD) 

- Till ersättare väljs 

Agneta Nilsson (S) 
David Westlund (S) 
Bengt Andersson (M) 
Ted Bondesson (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Skånes Kommuner 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 141    KS.2022.0542 

Val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer till Finsam MittSkånes 
styrelse för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot, en ersättare samt en revisor till 
förbundsstyrelsen för fyra år räknat från och med den 1 april 2023 till den 31 mars 
2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 15, 2022 Förslag till val av styrelseledamöter, ersättare 

och revisorer till Finsam MittSkånes styrelse för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 april 2023 till den 31 mars 
2026: 

- Som ledamot utses: 

Agneta Nilsson (S) 

- Som ersättare utses: 

Tony Ekblad (M) 

- Som revisor utses: 

Kenneth Jönsson (S) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Finsam Mittskånes styrelse 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 142    KS.2022.0543 

Val av revisorer för granskning av 2023-2026 års verksamhet  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse åtta revisorer jämte ordföranden samt förste och 
andre vice ordföranden för granskning av 2023-2026 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 16, 2022 Förslag till val av revisorer för granskning av 

2023-2026 års verksamhet 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för granskning av 2023-2026 års verksamhet: 

- Till revisorer utses: 

Kenneth Jönsson (S) 
Kerstin Lindström (S) 
Håkan Elleström (M) 
Lars Karlsson (M) 
Mikael Esselius (C) 
Olle Gartsjö (SD) 
Rickard Andersson (SD) 
Sebastian Remvig (KD) 

- Till ordförande utses Kenneth Jönsson (S) 

- Till förste vice ordförande utses Håkan Elleström (M) 

- Till andre vice ordförande utses Olle Gartsjö (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Revisionen 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 143    KS.2022.0544 

Val till stiftelsen Gamlegård i Billinge för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter med personliga ersättare 
jämte revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 17, 2022 Förslag till val till stiftelsen Gamlegård i 

Billinge för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamöter utses: 

Lars-Göran Blixt (S) 
Kerstin Brink (SD) 

- Som personliga ersättare utses: 

Carina Israelsson (M) 
Mats Andersen (SD) 

- Som revisor utses: 

Kenneth Jönsson (S) 

- Som revisorsersättare utses: 

Lars Karlsson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Stiftelsen Gamlegård i Billinge 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 144    KS.2022.0545 

Val till stiftelsen Haga kvarn för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter med personliga ersättare 
jämte revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 18, 2022 Förslag till val till stiftelsen Haga kvarn för 

mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamöter utses: 

Roland Andersson (S) 
Kerstin Brink (SD) 

- Som personliga ersättare utses: 

Bodil Wallhoff (M) 
Mats Andersen (SD) 

- Som revisor utses: 

Kenneth Jönsson (S) 

- Som revisorsersättare utses: 

Lars Karlsson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Stiftelsen Haga kvarn 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret, löneenheten 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 145    KS.2022.0546 

Val till Dr P Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter och en ersättare jämte revisor 
med ersättare för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 19, 2022  Förslag till val till Dr P Håkanssons stiftelse 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamöter utses: 

Tony Hansson (S) 
Ronny Thall (SD) 

- Som ersättare utses: 

Hans-Ove Lundhe (M) 

- Som revisor utses: 

Kenneth Jönsson (S) 

- Som revisorsersättare utses: 

Lars Karlsson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Dr P Håkanssons stiftelse 
Kommunledningskontoret, löneenheten 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 146    KS.2022.0547 

Val till stiftelsen Johnssons Minne för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse en styrelseledamot med ersättare för tiden den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 20, 2022  Förslag till val till stiftelsen Johnssons Minne 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamot utses: 

Agneta Nilsson (S) 

- Som ersättare utses: 

Hans-Ove Lundhe (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Stiftelse Johnssons Minne 
Kommunledningskontoret, löneenheten 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 147    KS.2022.0548 

Val till Selma Sundelius stiftelser för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse fyra ledamöter och två ersättare till styrelsen för 
Selma Sundelius stiftelse för perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. ”Samtliga ska vara kommunalt röstberättigade inom Marieholms 
samhälle varav en ska vara lärare.” Dessutom ska två revisorer med ersättare utses. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 21, 2022 Förslag till val till Selma Sundelius stiftelser 

för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamöter utses: 

Kerstin Ekoxe (S) 
Miroslav Han (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Mats Andersen (SD) 

- Som ersättare utses: 

Janet Andersson (S) 
Emil Marteby (KD) 

- Som revisorer utses: 

Kenneth Jönsson (S) 
Håkan Elleström (M) 

- Som revisorsersättare utses: 

Mikael Esselius (C) 
Lars Karlsson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Selma Sundelius stiftelser 
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Kommunfullmäktige  
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Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 148    KS.2022.0549 

Val till 46:e hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till 46:e 
hemvärnsbataljonen/södra skånska bataljonen för perioden den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 22, 2022 Förslag till val till 46:e 

hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamot utses: 

Johan Andersson (S) 

- Som ersättare utses: 

Jörgen Andersson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
46:e hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 149    KS.2022.0550 

Val till Samarbetsnämnden Revingehed för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse fyra ledamöter och fyra ersättare till 
Samarbetsnämnden Revingehed för perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 23, 2022 Förslag till val till Samarbetsnämnden 

Revingehed för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamöter utses: 

Johan Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Håkan Elleström (M) 
Göran Lindvall (SD) 

- Som ersättare utses: 

Claes Jönsson (S) 
Jörgen Andersson (M) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Anders Nilsson (V) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Samarbetsnämnden Revingehed 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 150    KS.2022.0551 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 
2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse gode män enligt fastighetsbildningslagen för tiden 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 24, 2022  Förslag till val av gode män enligt 

fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som gode män som sakkunniga i tätortsförhållanden utses: 

Janet Andersson (S) 
Joaqim Johansson (SD) 

- Som gode män som sakkunniga i jord- och skogsbruksfrågor utses: 

Bengt Andersson (M) 
Göran Lindvall (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Länsstyrelsen Skåne 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 151    KS.2022.0552 

Val till förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till förbundsdirektionen 
för Räddningstjänsten Syd för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 25, 2022  Förslag till val till förbundsdirektionen för 

Räddningstjänsten Syd för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamot utses: 

Tony Hansson (S) 

- Som ersättare utses: 

Håkan Bjelkengren (M) 

- Som revisor utses: 

Lars Karlsson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
 

  

59 ( 68 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 152    KS.2022.0553 

Val till VA Syd förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter och två ersättare till 
förbundsfullmäktige för VA Syd för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 26, 2022 Förslag till val till VA Syd 

förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

- Som ledamöter utses: 

Janet Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 

- Som ersättare utses: 

Bengt Andersson (M) 
Thomas Bondesson (SD) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
VA Syds förbundsfullmäktige 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 153    KS.2022.0554 

Nominering till VA Syds förbundsstyrelse för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att nominera en ledamot och en ersättare till 
förbundsstyrelsen för VA Syd för mandatperioden 2023-2026. Slutligt val görs av 
förbundsfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 27, 2022 Förslag till nominering till VA Syds 

förbundsstyrelse för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag nomineras för tiden den 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026: 

- Som ledamot: 

Catharina Malmborg (M) 

- Som ersättare: 

Janet Andersson (S) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
VA Syds förbundsstyrelse 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 154    KS.2022.0555 

Nominering till VA Syd ägarnämnd för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att nominera fem ledamöter och tre ersättare samt 
ordföranden och vice ordförande till ägarnämnd Eslöv för VA Syd för 
mandatperioden 2023-2026. Slutligt val görs av förbundsfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 28, 2022 Förslag till nominering till VA Syd 

ägarnämnd för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. Till den sista 
ersättarplatsen finns två förslag: Joaqim Johansson (SD) och Anders B Nilsson (V). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på de förslagna namnen till den sista ersättarplatsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Joaqim Johansson (SD) till 
ersättare. 

Votering begärs. Eftersom beslutet avser personval ska sluten omröstning 
genomföras. 

Fredrik Ottesen (SD) och Bengt Andersson (M) utses till rösträknare. 

Ordförande upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. Förste vice ordförande 
Mikael Wehtje (M) prickar av de röstande vid urnan. 

När samtliga ledamöter lagt sin röst förklarar ordföranden röstningen avslutad. 

Omröstningsresultat 
Antal avgivna röster är 51. 

Valsedlarna delas in i tre grupper och räknas. 

Med 8 röster för Anders B Nilsson (V) mot 17 röster för Joaqim Johansson (SD) och 
26 blanka röster föreslås Joaqim Johansson (SD) till ersättare för VA Syds 
ägarnämnd. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för perioden från den 1 januari 2023 till den 
31 december 2026: 
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- Till ledamöter nomineras: 

Janet Andersson (S) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Bengt Andersson (M) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Thomas Bondesson (SD) 

- Till ersättare nomineras: 

Lilli Trpkoski (S) 
Oliver Hansen (M) 
Joaqim Johansson (SD 

- Till ordförande nomineras Janet Andersson (S) 

- Till vice ordförande nomineras Bengt Andersson (M) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
VA Syd ägarnämnd 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 155    KS.2022.0556 

Nominering till revisor för granskning av VA Syds verksamhet 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att föreslå kommunfullmäktige en revisor för nominering 
till kommunförbundet VA Syd för granskning av 2023-2026 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 29, 2022 Förslag till nominering till revisor för 

granskning av VA Syds verksamhet 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för granskningsperioden 2023-2026 

- Till revisor nomineras: 

Kenneth Jönsson (S) 

Beslutet skickas till  
Berörd förtroendevald 
Kommunförbundet VA Syd 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 156    KS.2022.0557 

Val till Sydarkivera förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige för tiden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 30, 2022 Förslag till val till Sydarkivera 

förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

- Som ledamot utses: 

Catharina Malmborg (M) 

- Som ersättare utses: 

Margaret Fritz (S) 

Beslutet skickas till  
Berörda förtroendevalda 
Sydarkivera 
Kommunledningskontoret, löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 157    KS.2022.0508 

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Christine Melinder (M): Interpellation Drag queen story hour  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har inkommit med en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Christine Melinder (M). Interpellationen rör Drag Queen 
Story hour. 

Christine Melinder (M) har skrivit ett svar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Ted Bondesson (SD) till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande Christine Melinder (M): Interpellation Drag queen story hour 
• Kommunfullmäktiges beslut § 120, 2022 Interpellation från Ted Bondesson (SD) 

till kultur- och fritidsnämndens ordförande Christin Melinder (M): Interpellation 
Drag queen story hour 

• Svar från kultur- och fritidsnämndens ordförande Christine Melinder (M) på 
interpellation avseende Drag Queen story hour 

 

Beslut 
- Interpellationen från Ted Bondesson (SD) till Christine Melinder (M) angående 
Drag Queen Story hour anses besvarad. 

Beslutet skickas till  
Ted Bondesson (SD) 
Christine Melinder (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 158   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0204-12 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 27, 2022 

Uppräkning av politikerarvode 2023 

KS.2022.0204-9 Bilaga 1 Års- och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs 
kommun 2023 

KS.2022.0204-10 Bilaga 2 Arvoden för förtroendevalda inom de kommunala 
bolagen inför årsstämmorna 2023 

KS.2022.0512-1 Granskningsrapport vård- och omsorgsnämndens 
arbetsmiljöarbete 

KS.2022.0512-2 Revisionen EY Missiv vård- och omsorgsnämndens 
arbetsmiljöarbete 

KS.2022.0518-1 Ägaravtal gällande Kommunassurans ingånget 2022-11-16 - 
signerat 

KS.2022.0520-1 Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot Henrik Månsson (S), ersättare Kerstin Malm (S) 

KS.2022.0521-1 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, ersättare Aria 
Rezai (M) 

KS.2022.0406-8 Protokollsutdrag från Lomma kommunfullmäktige § 84, 2022 
Godkännande av avyttring av Kraftringen Service AB 

KS.2022.0022-189 Revisionens granskningsrapport av vård- och omsorgsnämndens 
arbetsmiljöarbete 

KS.2022.0406-10 Lunds kommunfullmäktiges beslut § 351, 2022 Avyttring av 
Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen 
Energi AB 

KS.2022.0406-14 Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB - styrelsen 2022-10-03 § 
117 Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till 
Kraftringen Energi 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

KS.2022.0406-17 Protokoll Kraftringen Energi AB 2022-05-31 - signerat 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

  

Ordförande önskar ledamöter och ersättare god jul och gott nytt år. 

Paragrafen är justerad 
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