
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
Plats  Kommunhuset, Lomma 

 
 

Tid kl. 18:00-18:35 
 

 

Beslutande Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 
Tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 
Icke tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Eva Elfborg 
Maria Franzén Waljenäs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanslichef 
Kommunsekreterare 
 

Utses att justera Lars-Göran Svensson och Per Bengtsson 
(Ersättare: Lisa Bäck) 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 5 december 
2018 kl. 15:00 
 

Paragrafer 71-99 

Underskrifter Sekreterare   

  Eva Elfborg 
 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 

 Justerande   

  Lars-Göran Svensson                                       Per Bengtsson  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 2 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2018-11-22   

Paragrafer 71-99   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-12-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-12-28  

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset  

 
Underskrift 

  

 Maria Zingmark 
Assistent 

 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 
 
 

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2018-11-22 
 

M Anders Berngarn ordf. 
M Sofia Forsgren Böhmer 1:e vice ordf. §§ 71-91, 93-99 
S Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.  

 
 
Ordinarie ledamöter 
M Robert Wenglén §§ 71-91, 93-99 
M Carin Hansson §§ 71-92, 94-99 
M Jerry Ahlström §§ 71-91, 93-99 
M Emma Köster §§ 71-91, 93-99 
M Lennart Månsson 
M Bert Larsson 
M Susanne Borgelius 
M Ann Haluzova 
M Johan Danielsson 
M Anders Olin 
M Lena Wahlgren 
M Fredrik Axelsson 
M Jesper Wiman 
M Malin Taggu 
S Lisa Bäck 
S Per Bengtsson §§ 77-91, 93-99 
S Pia Johnson 
S Rune Netterlid 
S Malin Stern §§ 77-91, 93-99 
S Anne Wilhelmsson §§ 71-92, 94-99 
S Lennart Nilsson 
L Sandra Pilemalm 
L Jonas Benke 
C Martha Henriksson-Witt 
C Lars-Göran Svensson 
C Lena Svensson 
MP Ann-Marie Lundberg 
MP Louise Herslow 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 
 
 

Ordinarie ledamöter (forts.) 
SD Jimmy Ringström 
SD Jeanette Larson 
SD Oscar Sedira 
FB Kristina Thored 
FB Kristian Lindsjö 
FB Maria Anderson 
 
Tjänstgörande ersättare 
M Richard Jerneborg §§ 71-91, 93-99 
M Marc Schildt 
M Charlott Enocson § 92-93 
M Beatrice Palmgren § 92 
M Krister Wiman § 92 
M Marie Nilsson § 92 
M Hannes Pennsäter § 92 
S Thomas Eneström § 92-93 
S Conny Bäck § 92 
L Gun Larsson 
L Britt Hjertqvist §§ 71-90, 92-99 
SD Jonas Olsson 
FB Fredrik Sverkersten 
FB Jenny Morau 

 
Icke tjänstgörande ersättare 
M Charlott Enocson §§ 71-91, 94-99 
M Beatrice Palmgren §§ 71-91, 93-99 
M Krister Wiman §§ 71-91, 93-99 
M Marie Nilsson §§ 71-91, 93-99 
M Hannes Pennsäter §§ 71-91, 93-99 
S Thomas Eneström §§ 71-91, 94-99 
S Conny Bäck §§ 77-91, 93-99 
C Bo Gunnarsson 
MP Viveka Berger Pålsson 
SD Natalia Engstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 5 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 71 Dnr KS/KF 2018:7.002 

 
 

Meddelande 
 

 a.) 
 
 
 
B.) 
 
 
 
C.) 
 

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2018-11-16 att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för Fokus Bjärred efter Lennart Nilsson (FB), för tiden till 
och med 2022-10-14, utse Staffan Åkerlind (FB) 
 
Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2018-11-16 att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för Fokus Bjärred efter Staffan Åkerlind (FB), för tiden till 
och med 2022-10-14, utse Hugo Carlsson (FB) 
 
Motion inkommen 2018-11-22, från Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD) 
och Jeanette Larsson (SD) avseende ”tillstånd för passivt insamlande av 
pengar” 
 

   
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 6 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 72 Dnr KS/KF 2018:278.111  
 
 
Val av 6 revisorer för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt utseende av 
ordförande och vice ordförande för samma tid 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges valberedning har förslagit kommunfullmäktige att till revisorer för 
tiden 2019-01-01--2022-31 samt till ordförande och vice ordförande för samma tid ska 
väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 11/18  

 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
- Till revisorer för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande och vice 
ordförande för samma tid väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 73 Dnr KS/KF 2018:279.111  

 
 

Val av 13 ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid i 
kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i kommunstyrelsen 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för 
samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 12/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de personer, som angivits i 
bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 8 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 74 Dnr KS/KF 2018:280.111  

 
 

Val av 13 ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01— 
2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i kommunstyrelsen för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 13/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de personer, 
som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 9 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 75 Dnr KS/KF 2018:281.111  

 
 

Val av minoritetsföreträdare för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till minoritetsföreträdare för tiden 
2019-01-01--2022-12-31 ska väljas Lisa Bäck (S), 531028-1125, Strandängsgatan 7 lgh 
1503, 234 33 Lomma. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 14/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till minoritetsföreträdare för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs Lisa Bäck (S), 531028-
1125, Strandängsgatan 7 lgh 1503, 234 33 Lomma. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 10 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 76 Dnr KS/KF 2018:282.111 

 
 

Val av 11 ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-01-
01--2022-12-31 samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för 
samma tid i denna nämnd 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i barn- och 
utbildningsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e 
vice ordförande för samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 15/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-01-01-- 
2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de 
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 11 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 77 Dnr KS/KF 2018:291.111  

 
 

Val av 11 ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden  
2019-01-01—2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som 
angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 16/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-01-01-- 
2022-12-31 väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 12 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 78 Dnr KS/KF 2018:292.111  

 
 

Val av 11 ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för tiden  
2019-01-01—2022-12-31 samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande för samma tid i denna nämnd 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i kultur- och 
fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande för samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de personer, som angivits i 
bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 13 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 79 Dnr KS/KF 2018:293.111  

 
 

Val av 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden  
2019-01-01—2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i 
bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 18/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de 
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 14 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 80 Dnr KS/KF 2018:294.111  

 
 

Val av 11 ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden för tiden  
2019-01-01—2022-12-31 samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande för samma tid i denna nämnd 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i miljö- och 
byggnadsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e 
vice ordförande för samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 19/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt 
till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de personer, som angivits 
i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 15 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 81 Dnr KS/KF 2018:295.111 

 
 

Val av 11 ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden  
2019-01-01—2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som 
angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 20/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de 
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 82 Dnr KS/KF 2018:296.111  

 
 

Val av 11 ledamöter i socialnämnden för tiden 2019-01-01— 
2022-12-31 samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för 
samma tid i denna nämnd 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i socialnämnden för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för 
samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 21/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i socialnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de personer, som  
angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 83 Dnr KS/KF 2018:297.111 

 
 

Val av 11 ersättare i socialnämnden för tiden 2019-01-01— 
2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i socialnämnden för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 22/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i socialnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de  
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 18 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 84 Dnr KS/KF 2018:298.111 

 
 

Val av 11 ledamöter i tekniska nämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-
31 samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid i 
denna nämnd 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i tekniska nämnden 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för 
samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 23/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i tekniska nämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de personer, som  
angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 19 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 85 Dnr KS/KF 2018:299.111  

 
 

Val av 11 ersättare i tekniska nämnden för tiden 2019-01-01— 
2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i tekniska nämnden 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i bilagda 
förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 24/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i tekniska nämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de  
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 20 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 86 Dnr KS/KF 2018:300.111 

 
 

Val av 9 ledamöter i valnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt 
val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid i denna 
nämnd 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter i valnämnden för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för 
samma tid ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 25/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter i valnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 samt till  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid väljs de personer, som  
angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 21 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 87 Dnr KS/KF 2018:301.111 
 

 
Val 9 ersättare i valnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ersättare i valnämnden för tiden 
2019-01-01—2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 26/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ersättare i valnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de  
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 22 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 88 Dnr KS/KF 2018:302.111 
 

 
Val av överförmyndare jämte ersättare för denne för tiden  
2019-01-01—2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till överförmyndare jämte ersättare 
för denne för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i 
bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 27/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till överförmyndare jämte ersättare för denne för tiden 2019-01-01-- 
2022-12-31 väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 23 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 89 Dnr KS/KF 2018:303.111  

 
 

Val av revisor jämte revisorssuppleant i Bertil Kyhlbergs stiftelse för 
patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund för tiden 
2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till revisor jämte revisorssuppleant 
i Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i bilagda 
förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 28/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till revisor jämte revisorssuppleant i Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V 
Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de personer, 
som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 24 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 90 Dnr KS/KF 2018:304.111 

 
 

Val av 2 gode män med sakkunskap i jord- och skogsbruksfrågor för tiden 
2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till gode män med sakkunskap i 
jord- och skogsbruksfrågor för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, 
som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 29/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till gode män med sakkunskap i jord- och skogsbruksfrågor för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 25 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 91 Dnr KS/KF 2018:305.111 
 

 
Val av 3 gode män med sakkunskap i tätortsfrågor för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till gode män med sakkunskap i 
tätortsfrågor för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska väljas de personer, som angivits i 
bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 30/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till gode män med sakkunskap i tätortsfrågor för tiden 2019-01-01--2022-12-31 väljs de 
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga 
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Britt Hjertqvist (L) inte deltagit i ärendets handläggning.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 26 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 92 Dnr KS/KF 2018:306.111  

 
 

Val av 4 ombud jämte 4 ersättare vid förbundsmöten med 
Kommunförbundet Skåne för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ombud samt ersättare vid 
förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska 
väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 31/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ombud samt ersättare vid förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Robert Wenglén (M), Jerry Ahlström (M), Sofia Forsgren-
Böhmer (M), Emma Köster (M), Richard Jerneborg (M), Per Bengtsson (S) och Malin 
Stern (S) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 27 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 93 Dnr KS/KF 2018:307.111 
 

 
Val av två ledamöter jämte suppleanter för dessa i Stiftelsen Spillepeng 
för tiden 2019-01-01-2021-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamöter jämte suppleanter 
för dessa i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2019-01-01—2021-12-31 ska väljas de 
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 32/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamöter jämte suppleanter för dessa i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2019-01-
01—2021-12-31 väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Carin Hansson (M) och Anne Wilhelmsson (S) inte deltagit i 
ärendets handläggning. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 28 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 94 Dnr KS/KF 2018:308.111 
 

 
Val av en revisor jämte ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för 
tiden 2019-01-01—2021-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till revisor jämte ersättare för 
denne i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2019-01-01—2021-12-31 ska väljas de personer, 
som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 33/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till revisor jämte ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2019-01-01—
2021-12-31 väljs de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 29 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 95 Dnr KS/KF 2018:309.111 
 

 
Val av 1 ledamot jämte 1 ersättare för denne i förbundsfullmäktige, 
Kommunalförbundet VA SYD för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ledamot samt ersättare för 
denne i förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet VA SYD för tiden 2019-01-01--2022-
12-31 ska väljas de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 34/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ledamot jämte ersättare för denne i förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet VA 
SYD för tiden 2019-01-01--2022-12-31väljs de personer, som angivits i bilagda 
förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 30 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 96 Dnr KS/KF 2018:310.111 
 

 
Nominering av 1 ordinarie jämte 1 ersättare för denne i förbunds-
styrelsen, Kommunalförbundet VA SYD för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till ordinarie samt ersättare för 
denne i förbundsstyrelsen, Kommunalförbundet VA SYD för tiden 2019-01-01--2022-12-
31 ska nomineras de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 35/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till ordinarie jämte ersättare för denne i förbundsstyrelsen, Kommunalförbundet VA 
SYD för tiden 2019-01-01--2022-12-31 nomineras de personer, som angivits i bilagda 
förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 31 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 97 Dnr KS/KF 2018:311.111 
 

 
Nominering av 5 ledamöter jämte 3 ersättare för dessa i ägarnämnd, 
Kommunalförbundet VA SYD, samt ordförande och vice ordförande i 
denna nämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har förslagit kommunfullmäktige att till 5 ledamöter jämte 3 ersättare 
för dessa i ägarnämnd, Kommunal-förbundet VA SYD, samt ordförande och vice 
ordförande i denna nämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31 ska nomineras de 
personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 
Rune Netterlid, vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redovisar 
valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 36/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till 5 ledamöter jämte 3 ersättare för dessa i ägarnämnd, Kommunal-förbundet VA 
SYD, samt ordförande och vice ordförande i denna nämnd för tiden 2019-01-01--2022-
12-31 nomineras de personer, som angivits i bilagda förteckning. 
 

./.                Bilaga  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 32 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 98 Dnr KS/KF 2018:289.113 
 

 
Val av revisor till kommunalförbundet VA SYD för perioden 2019-01-01—
2022-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige att utse Henrik Nilsson (M), revisionen i 
Lomma kommun, till revisor i kommunalförbundet VA SYD för perioden 2019-01-01 – 
2022-12-31. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från revisionen, § 4/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Till revisor i kommunalförbundet VA SYD för perioden 2019-01-01— 
2022-12-31 väljs Henrik Nilsson (M), 671120-3536, Trädgårdsvägen 28, 237 35 Bjärred. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 33 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 99 Dnr KS/KF 2018:313.111 
 

 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att följande regler angående ersätta-
res inkallande till tjänstgöring skall gälla för kommunens styrelse och nämnder m.fl., 
oavsett vad som kan stadgas i reglementen, instruktioner och liknande. 
 
För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 
 
M M, KD, L, C, S, MP, SD, FB 
L L, C, M, KD, S, MP, SD, FB 
KD KD, M, L, C, MP, S, SD, FB 
C C, L, M, KD, S, MP, SD, FB 
S S, MP, M, L, C, KD, FB, SD,  
MP MP, S, M, L, C, KD, FB, SD 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
valprotokoll. 
 
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas, därest lag eller författning icke 
annat föreskriver rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 38/18 
 
Överläggning 
Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att för ledamot tillhörande 
Sverigedemokraterna inträder ersättare i följande partigruppsordning: SD, KD, M, L, C, S, 
MP, FB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla för 
kommunens styrelse och nämnder m.fl., oavsett vad som kan stadgas i reglementen, 
instruktioner och liknande. 
 
För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 
 
M M, KD, L, C, S, MP, SD, FB 
L L, C, M, KD, S, MP, SD, FB 
KD KD, M, L, C, MP, S, SD, FB 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 34 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 99 (forts.) Dnr KS/KF 2018:313.111 
 
 
 
C C, L, M, KD, S, MP, SD, FB 
S S, MP, M, L, C, KD, FB, SD  
MP MP, S, M, L, C, KD, FB, SD 
SD SD, KD, M, L, C, S, MP, FB 

 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
valprotokoll. 
 
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas, därest lag eller författning icke 
annat föreskriver rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 35 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 100 Dnr KS/KF 2018:327.101 
 
 
 
Interpellation från Maria Andersson (FB) angående Trollets förskola. 
 

Ärendebeskrivning 
Maria Andersson (FB) har inkommit med bilagda interpellation. 
 

./.                 Bilaga 
 
Interpellationen har omadresserats från kommunstyrelsens ordförande till tekniska 
nämndens ordförande. 

 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Kommunfullmäktige medgiver att interpellationen får framställas. 
- Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
   2018-12-13. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 36 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 101 Dnr KS/KF 2018:328.101 
 
 
 
Interpellation från Kristian Lindsjö (FB) till kommunstyrelsens ordförande 
angående bro över Lödde å. 
 

Ärendebeskrivning 
Kristian Lindsjö (FB) har inkommit med bilagda interpellation. 
 

./.                 Bilaga 
 

Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Kommunfullmäktige medgiver att interpellationen får framställas. 
- Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
   2018-12-13. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 37 (37) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-22 

 
KF § 102 Dnr KS/KF 2018:329.101 
 
 
 
Interpellation från Kristina Thored (FB) till kommunstyrelsens ordförande 
angående stationshuset i Bjärred. 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har inkommit med bilagda interpellation. 
 

./.                 Bilaga 
 

Kommunfullmäktige beslutar följande. 
- Kommunfullmäktige medgiver att interpellationen får framställas. 
- Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
   2018-12-13. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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