
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Valberedningen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Medborgarhuset, B-salen kl. 14:00-14:30  
  
Beslutande Kerstin Ekoxe (S) (ordförande) 

Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) 
Margaretha Holmquist (L) 
Ted Bondesson (SD) 
Laila Fast Petrovic (V) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jan-Åke Larsson (S) 
Sofia Hagerin (C) 
Samuel Estenlund (KD) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 
  
Utses att justera Mikael Wehtje (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-12-21   
  
Protokollet omfattar §§5-30 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Kerstin Ekoxe (S)  

 

Justerande   
  Mikael Wehtje (M)  
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Innehåll 
 

§5 Val av justerare 

§6 Förslag till val till barn- och familjenämnden för mandatperioden 2023-
2026 

§7 Förslag till val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 

§8 Förslag till val till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-
2026 

§9 Förslag till val till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 

§10 Förslag till val till servicenämnden för mandatperioden 2023-2026 

§11 Förslag till val till vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-
2026 

§12 Förslag till val till valnämnden för mandatperioden 2023-2026 

§13 Förslag till val till överförmyndarnämnden för mandatperioden 2023-
2026 

§14 Förslag till val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners 
förbundsmöte för mandatperioden 2023-2026 

§15 Förslag till val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer till Finsam 
MittSkånes styrelse för mandatperioden 2023-2026 

§16 Förslag till val av revisorer för granskning av 2023-2026 års verksamhet 

§17 Förslag till val till stiftelsen Gamlegård i Billinge för mandatperioden 
2023-2026 

§18 Förslag till val till stiftelsen Haga kvarn för mandatperioden 2023-2026 

§19 Förslag till val till Dr P Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2023-
2026 

§20 Förslag till val till stiftelsen Johnssons Minne för mandatperioden 2023-
2026 

§21 Förslag till val till Selma Sundelius stiftelser för mandatperioden 2023-
2026 

§22 Förslag till val till 46:e hemvärnsbataljonen/Södra Skånska bataljonen 
för mandatperioden 2023-2026 

§23 Förslag till val till Samarbetsnämnden Revingehed för mandatperioden 
2023-2026 

§24 Förslag till val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2023-2026 
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§25 Förslag till val till förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd för 
mandatperioden 2023-2026 
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2023-2026 

§27 Förslag till nominering till VA Syds förbundsstyrelse för 
mandatperioden 2023-2026 

§28 Förslag till nominering till VA Syd ägarnämnd för mandatperioden 
2023-2026 
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§30 Förslag till val till Sydarkivera förbundsfullmäktige för mandatperioden 
2023-2026 
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§ 5  

Val av justerare  

Mikael Wehtje (M) utses att jämte ordförande justera protokollet den 21 december 
2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    KS.2022.0534 

Förslag till val till barn- och familjenämnden för mandatperioden 2023-
2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås 

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) 

- Som ersättare föreslås 

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) 

- Till ordförande föreslås David Westlund (S) 

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

- Till andre vice ordförande föreslås Dennis Larsen (SD) 
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Paragrafen är justerad 
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§ 7    KS.2022.0535 

Förslag till val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås 

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

- Som ersättare föreslås 

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

- Till ordförande föreslås Tony Ekblad (M) 

- Till förste vice ordförande föreslås Eva Bengtsson (S) 

- Till andre vice ordförande föreslås Cvetanka Bojcevska (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    KS.2022.0536 

Förslag till val till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-
2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

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

- Till ordförande föreslås Christine Melinder (M) 

- Till förste vice ordförande föreslås Kire Gelevski (S) 

- Till andre vice ordförande föreslås Ted Bondesson (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    KS.2022.0537 

Förslag till val till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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) 

- Som ersättare föreslås: 

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

- Till ordförande föreslås Bengt Andersson (M) 

- Till förste vice ordföranden föreslås Janet Andersson (S) 
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- Till andre vice ordföranden föreslås Kent Björk (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    KS.2022.0538 

Förslag till val till servicenämnden för mandatperioden 2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

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

- Till ordföranden föreslås Lars Månsson (S) 

- Till förste vice ordföranden föreslås Rikard Malmborg (M) 

- Till andre vice ordföranden föreslås Yngve Mark (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    KS.2022.0539 

Förslag till val till vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 
2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti lämnar sina nomineringar till valberedningen. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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) 

- Som ersättare föreslås: 

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) 

- Till ordförande föreslås Tony Hansson (S) 

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

- Till andre vice ordförande föreslås Linus Walemo (SD) 
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Paragrafen är justerad 
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§ 12    KS.2022.0540 

Förslag till val till valnämnden för mandatperioden 2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

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

- Till ordförande föreslås Tony Hansson (S) 

- Till vice ordförande föreslås Jörgen Andersson (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    KS.2022.0541 

Förslag till val till överförmyndarnämnden för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige tre ledamöter och två ersättare 
samt vice ordförande för den gemensamma överförmyndarnämnden för Lund och 
Eslöv för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

Anette Palm (S) 
Joaqim Johansson (SD) 

- Som vice ordförande föreslås nomineras Kerstin Ekoxe (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 14    KS.2022.0470 

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

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fyra ombud och fyra ersättare till 
förbundsmötet för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ombud föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 15    KS.2022.0542 

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

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige 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. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamot föreslås: 

Agneta Nilsson (S) 

- Som ersättare föreslås: 

Tony Ekblad (M) 

- Som revisor föreslås: 

Kenneth Jönsson (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 16    KS.2022.0543 

Förslag till val av revisorer för granskning av 2023-2026 års verksamhet  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige åtta revisorer jämte ordförande 
samt förste och andre vice ordföranden för granskning av 2023-2026 års verksamhet. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som revisorer föreslås: 

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 föreslås Kenneth Jönsson (S) 

- Till förste vice ordförande föreslås Håkan Elleström (M) 

- Till andre vice ordförande föreslås Olle Gartsjö (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    KS.2022.0544 

Förslag till val till stiftelsen Gamlegård i Billinge för mandatperioden 
2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som personliga ersättare föreslås: 

Carina Israelsson (M) 
Mats Andersen (SD) 

- Som revisor föreslås: 
Kenneth Jönsson (S) 

- Som revisorsersättare föreslås: 
Lars Karlsson (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    KS.2022.0545 

Förslag till val till stiftelsen Haga kvarn för mandatperioden 2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

Roland Andersson (S) 
Kerstin Brink (SD) 

- Som personliga ersättare föreslås 

Bodil Wallhoff (M) 
Mats Andersen (SD) 

- Som revisor föreslås: 

Kenneth Jönsson (S) 

- Som revisorsersättare föreslås: 

Lars Karlsson (M) 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 19    KS.2022.0546 

Förslag till val till Dr P Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2023-
2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

Tony Hansson (S) 
Ronny Thall (SD) 

- Som ersättare föreslås: 

Hans Ove Lundhe (M) 

- Som revisor föreslås: 

Kenneth Jönsson (S) 

- Som revisorsersättare föreslås: 

Lars Karlsson (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 20    KS.2022.0547 

Förslag till val till stiftelsen Johnssons Minne för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige en styrelseledamot med 
ersättare för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som styrelseledamot föreslås: 

Agneta Nilsson (S) 

- Som ersättare föreslås: 

Hans-Ove Lundhe (M) 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 21    KS.2022.0548 

Förslag till val till Selma Sundelius stiftelser för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige 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. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

Janet Andersson (S) 
Emil Marteby (KD) 

- Som revisorer föreslås: 

Kenneth Jönsson (S) 
Håkan Elleström (M) 

- Som revisorsersättare föreslås: 

Mikael Esselius (C) 
Lars Karlsson (M) 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 22    KS.2022.0549 

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

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige 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. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamot föreslås: 

Johan Andersson (S) 

- Som ersättare föreslås: 

Jörgen Andersson (M) 

Paragrafen är justerad 
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2022-12-19 

 

Valberedningen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 23    KS.2022.0550 

Förslag till val till Samarbetsnämnden Revingehed för mandatperioden 
2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

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

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 24    KS.2022.0551 

Förslag till val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige gode män enligt 
fastighetsbildningslagen för tiden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026. Två gode män ska vara sakkunniga i tätortsförhållanden och två gode män ska 
vara sakkunniga i jord- och skogsbruksfrågor. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som gode män som sakkunniga i tätortsförhållanden föreslås: 

Janet Andersson (S) 
Joaqim Johansson (SD) 

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

Bengt Andersson (M) 
Göran Lindvall (SD) 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 25    KS.2022.0552 

Förslag till val till förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige en ledamot och en ersättare för 
mandatperioden 2023-2026 samt en revisor för granskning av 2023 till och med 2026 
års verksamhet. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamot föreslås: 

Tony Hansson (S) 

- Som ersättare föreslås: 

Håkan Bjelkengren (M) 

- Som revisor föreslås: 

Lars Karlsson (M) 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 26    KS.2022.0553 

Förslag till val till VA Syd förbundsfullmäktige för mandatperioden 
2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige två ledamöter och två ersättare 
till förbundsfullmäktige för VA Syd för mandatperioden 2023-2026. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

Janet Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 

- Som ersättare föreslås: 

Bengt Andersson (M) 
Thomas Bondesson (SD) 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 27    KS.2022.0554 

Förslag till nominering till VA Syds förbundsstyrelse för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige en ledamot och en ersättare för 
nominering till förbundsstyrelsen för VA Syd för mandatperioden 2023-2026. 
Slutligt val görs av förbundsfullmäktige. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamot föreslås: 

Catharina Malmborg (M) 

- Som ersättare föreslås: 

Janet Andersson (S) 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Valberedningen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 28    KS.2022.0555 

Förslag till nominering till VA Syd ägarnämnd för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fem ledamöter och tre ersättare 
samt ordförande och vice ordförande för nominering till ägarnämnd Eslöv för VA 
Syd för mandatperioden 2032-2026. Slutligt val görs av förbundsfullmäktige. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. För den tredje ersättarplatsen finns det två 
nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamöter föreslås: 

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

- Som ersättare föreslås: 

Lilli Trpkoski (S) 
Oliver Hansen (M) 
Joaqim Johansson (SD) eller Anders B Nilsson (V) 

- Till ordförande föreslås Janet Andersson (S) 

- Till vice ordförande föreslås Bengt Andersson (M) 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 29    KS.2022.0556 

Förslag till nominering till revisor för granskning av VA Syds 
verksamhet 2023-2026  

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

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som revisor föreslås: 

Kenneth Jönsson (S) 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 30    KS.2022.0557 

Förslag till val till Sydarkivera förbundsfullmäktige för mandatperioden 
2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige en ledamot och en ersättare till 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige för tiden 2023-2026. 

Beredning 
Varje parti har lämnat sina nomineringar. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

- Som ledamot föreslås: 

Catharina Malmborg (M) 

- Som ersättare föreslås: 

Margaret Fritz (S) 

Paragrafen är justerad 
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