
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Kommunhuset, Lomma  
Tid Kl. 19.00-19.35 

 
 
 
 
 

 

Beslutande Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 

 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 

 

 

 Icke tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Eva Elfborg 
 
 
 

 

Kanslichef 

Utses att justera Malin Stern och Jeanette Larson 
Ersättare Lisa Bäck 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, onsdagen den 13 februari 
2019 kl. 15.00 
 
 
 
 

Paragraf  
§1-§21 

Underskrifter Sekreterare   

  Eva Elfborg 
 Ordförande   

  Anders Berngarn §§ 1-4, 6-7, 10-12, 16-21 
Sofia Forsgren Böhmer §§ 5, 8-9, 13-15 

 Justerande  
 

 

  Malin Stern Jeanette Larson 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-01-31   

Paragrafer §1-§21   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Maria Zingmark 
Assistent 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2019-01-31 
 

M Anders Berngarn ordf. §§ 1-4, 6-7, 11, 13, 16-21 
  
M Sofia Forsgren-Böhmer vice ordf. 
S Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf. 
  
Ordinarie ledamöter 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
C 
C 
C 
L 
L 
L 
L 
KD 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
SD 
SD 
SD 
SD 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 

Robert Wenglén 
Carin Hansson 
Jerry Ahlström §§ 1-5, 7-15, 17-21 
Emma Köster §§ 1-5, 7-15, 17-21 
Lennart Månsson 
Oscar Magnusson 
Susanne Borgelius §§ 1-17, 19-21 
Ann Haluzova 
Anders Olin 
Leif Lindblad 
Lena Wahlgren 
Fredrik Axelsson 
Jesper Wiman 
Malin Taggu 
Martha Henriksson Witt 
Lars-Göran Svensson 
Lena Svensson 
Sandra Pilemalm 
Gun Larsson 
Jonas Benke 
Mikael Pankko 
Anna-Karin Davidsson 
Lisa Bäck 
Per Bengtsson 
Pia Johnson §§ 1-17, 19-20 
Rune Netterlid §§ 1-5, 7-15-17-21 
Malin Stern 
Anne Wilhelmsson 
Lennart Nilsson §§ 1-17, 19-20 
Jimmy Ringström 
Jeanette Larson 
Anders Bergström 
Oscar Sedira 
Kristina Thored 
Kristian Lindsjö 
Staffan Åkerlind 
Maria Anderson 
Mikael Häggblad 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Tjänstgörande ersättare 
M 
M 
M 
 
 
M 
M 
S 
 
S 
MP 

Richard Jerneborg ersätter Bert Larsson (M) 
Marc Schild ersätter Johan Danielsson (M) 
Charlotte Enocson ersätter Anders Berngarn (M) §§ 5, 
8-10, 12, 14-15, Jerry Ahlström (M) §§ 6, 16 och 
Susanne Borgelius (M) § 18 
Beatrice Palmgren ersätter Emma Köster (M) §§ 6, 16 
Krister Wiman ersätter Malin Taggu (M) § 6 
Alma Salcinovic ersätter Rune Netterlid (S) § 6, 16 och 
Pia Johnson §§ 17-18 
Thomas Eneström ersätter Lennart Nilsson § 18 
Viveka Berger Pålsson 

 
Icke tjänstgörande ersättare 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
L 
L 
KD 
S 
S 
S 
S 
SD 
SD 
 

Charlotte Enocson §§ 1-4, 7, 11, 13, 17, 19-21 
Beatrice Palmgren §§ 1-5, 7-15, 17-21 
Krister Wiman §§ 1-5, 7-21 
Marie Nilsson 
Hannes Pennsäter 
Stefan Wojnicki Høgberg 
Britt Hjertqvist 
Bo Polsten 
Christer Philipson 
Alma Salcinovic §§ 1-5, 7-15, 19-21 
Thomas Eneström §§ 1-17, 19-21 
Eva Netterlid 
Conny Bäck 
Jonas Olsson 
Natalia Engstedt 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 1    
 
 

Meddelande 
 

a) Länsstyrelsens beslut 2018-12-20 att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Eva-Lotta Grantén (L) utse Gun Larsson (L). 

 
b) Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-10 i mål 1894-17 avseende 

tillsyn över offentlig upphandling 
 

c) Motion, inkommen 2019-01-30, från Kristina Thored (FB) angående 
information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige vid 
kommunfullmäktiges sammanträden 
 
Kanslichefen meddelar att motionen är remitterad till kommunstyrelsen för 
yttrande. 

 
d) Motion, inkommen 2019-01-31, från Ann-Marie Lundberg och Viveka Berger 

Pålsson (MP) avseende användning av sand för halkbekämpning på gångstråk 
och trottoarer 
 
Kanslichefen meddelar att motionen är remitterad till tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande. 

 
e) Motion inkommen 2019-01-31, från Lars-Göran Svensson, Lena Svensson, 

Martha Henriksson Witt (C) angående kartläggning och åtgärdsförslag 
angående möjligheterna att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner. 
 
Kanslichefen meddelar att motionen kommer remitteras till kultur- och 
fritidsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 2   KS KF/2015:300 - 214 
 

Antagande av detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun (Bjärred centrum) 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till antagande av detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Bjärred centrum). Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2018-
11-28 att kommunstyrelsen ska besluta godkänna föreliggande granskningsutlåtande, 
samt godkänna föreliggande detaljplaneförslag för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, 
Lomma kommun, för antagande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens 2018-12-12, § 176. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-28 från planeringsavdelningen 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred 

centrum), Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2018-12-12 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred 

centrum), Plankarta, daterad 2018-11-28 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred 

centrum), Granskningsutlåtande, daterat 2018-12-12 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens 2018-12-12 § 176 
 
Kommunstyrelsen har under § 176/18 beslutat att föreslå fullmäktige att anta 
detaljplaneförslag för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, daterat 
2018-12-12 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag, 
kompletterat med tillägg och ändringar i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Detaljplaneförslag för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, daterat 

2018-12-12, antages, dock med revideringar i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 3   KS KF/2018:348 - 101 
 
 

Besvarande av interpellation från Kristina Thored (FB) angående väg 
913 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har 2018-12-13 inkommit med bilagd interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

./. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige har under § 119/18 beslutat att medgiva att interpellationen får 
framställas. 
 
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) har varit 
utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges ledamöter och suppleanter. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén en 
redogörelse för interpellationssvaret. 
 

./. Bilaga 
 
I Interpellationsdebatten deltar jämväl Kristina Thored (FB). 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

 
______________________ 
 
Sändlista 





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 5   KS KF/2019:4 - 111 
 
 

Val av ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med Lomma 
Servicebostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till 
och med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 1 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Lomma Servicebostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i bilagd 
förteckning 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-10-15 § 1/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Till ombud jämte ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och 

med ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda 
förteckning. 

 
./. Bilaga 
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 6   KS KF/2019:5 - 111 
 
 

Val av fem styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i styrelsen för 
Lomma Servicebostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 samt val av 
ordförande och vice ordförande för samma tid i denna styrelse 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 2 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till fem styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i 
styrelsen för Lomma Servicebostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 samt nominering av ordförande och 
vice ordförande för samma tid i denna styrelse ska väljas de personer som angivits i 
bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 2/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Till ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter för tiden från 

ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs 
de personer som angivits i bilagda förteckning. 

 
./. Bilaga 
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Emma Köster (M), Jerry Ahlström (M), Malin Taggu (M), Lars-
Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Rune Netterlid (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 8   KS KF/2019:8 - 111 
 
 

Val av ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden från ordinarie 
bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 3 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till 
och med ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i bilagd 
förteckning 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 3/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Till ombud jämte ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 9   KS KF/2019:15 - 111 
 
 

Val av ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och 
med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 4 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 4/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Till ombud jämte ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 10   KS KF/2019:17 - 111 
 
 

Val av ledamot jämte suppleant för denne i styrelsen för Kraftringen AB 
för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma år 2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 5 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ledamot jämte suppleant för denne i styrelsen för 
Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 5/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Till ledamot jämte suppleant för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och 
med ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda 
förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista 







 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 13   KS KF/2019:19 - 111 
 
 

Val av ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag (SYSAV) för tiden från ordinarie 
bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 6 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag (SYSAV) för tiden från ordinarie bolagsstämma år 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i 
bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 6/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Till ombud jämte ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 14   KS KF/2019:21 - 111 
 
 

Val av ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Sydvatten AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och 
med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 7 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
Sydvatten AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 7/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Till ombud jämte ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 15   KS KF/2019:23 - 111 
 
 

Val av ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med AB 
Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 
till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 8 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ombud jämte ersättare för denne vid bolagsstämma med 
AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i bilagd 
förteckning 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 8/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Till ombud jämte ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 16   KS KF/2019:24 - 111 
 
 

Val av två styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i styrelsen för 
AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 9 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till två styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i 
styrelsen för AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som angivits i 
bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 9/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Till styrelseledamöter jämte suppleanter för tiden från ordinarie bolagsstämma år 

2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i 
bilagda förteckning. 

 
./. Bilaga 
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Emma Köster (M), Jerry Ahlström (M) och Rune Netterlid (S) 
inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 18   KS KF/2019:25 - 111 
 
 

Val av ledamot jämte suppleant för denne i förbundsstyrelsen i det 
finansiella samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för tiden 
från och med 2019-04-01 och till och med 2023-03-31 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 10 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till ledamot jämte suppleant för denne i förbundsstyrelsen i 
det finansiella samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för tiden från ordinarie 
bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de 
personer som angivits i bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 10/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Till ledamot jämte suppleant för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och 

med ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i bilagda 
förteckning. 

 
./. Bilaga 
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Susanne Borgelius (M), Pia Johnson (S) och Lennart Nilsson 
(S) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 19   KS KF/2019:26 - 111 
 
 

Val av lekmannarevisor samt suppleant för denne i det finansiella 
samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för tiden från och med 
2019-04-01 och till och med 2023-03-31 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala valberedningen har 2019-01-15 § 11 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att till lekmannarevisor samt suppleant för denne i det finansiella 
samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för tiden från ordinarie bolagsstämma 
år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 ska väljas de personer som 
angivits i bilagd förteckning 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2019-01-15 § 11/19 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar valberedningens vice ordförande Rune 
Netterlid (S) en redogörelse för valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Till lekmannarevisor samt suppleant för tiden från ordinarie bolagsstämma år 

2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 väljs de personer som angivits i 
bilagda förteckning. 

 
./. Bilaga 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 20   KS KF/2019:48 - 101 
 
 

Interpellation från (FB) angående planering av förskolor i norra 
kommundelen 

 
 
Maria Anderson (FB) har inkommit med bilagda interpellation till Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående planering av förskolorna i norra 
kommundelen. 
 

./. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige medgiver att interpellationen får framställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 25 (25) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-31 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 21   KS KF/2019:53 - 113 
 
 

Godkännande av avsägelse från Alma Salcinovic (S) avseende uppdraget 
som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 

 
 
Ärendebeskrivning 
Alma Salcinovic (S) har inkommit till kommunfullmäktige med anhållan om 
godkännande om avsägelse av uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens 

sammanträde.  
‒ Alma Salcinovic avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden godkännes.  
‒ Fyllnadsval kommer att förrättas av kommunfullmäktige vid nästkommande 

sammanträde.  
 
______________________ 
 
Sändlista 




