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§ 76
Övriga närvarande under informationsmötet
Ärendebeskrivning
Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande
under beslutsmötet:
Marlen Ottesen (SD)
Bengt Andersson (M)
Christine Melinder (M)
Lars Månsson (S) till och med § 79
Peter Sjögren (M)
Lena Emilsson (S) till och med § 94
Dennis Larsen (SD)
Paragrafen är justerad
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§ 77
Val av justerare
Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 12 april
2021.
Till ersättare utses Madeleine Atlas (C).
Paragrafen är justerad
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§ 78
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår att ärendet Utredning avseende exploatörsdrivna detaljplaner
utgår på sammanträdet och att ärende Direktiv till ombud Eslövs Industribolag AB
samt Fastighets AB Gäddan läggs sist på dagordningen.
Beslut
- Föredragningslistan ändras i enlighet med ordförandes förslag.
Paragrafen är justerad
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§ 79

KS.2020.0549

Servicenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella
frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med
de ekonomiska styrprinciperna
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Åsa Ratcovich och ordförande Lars Månsson (S) informerar om
servicenämndens verksamhet.








Vision 2025 och organisation - Servicenämnden har hand om flertalet
verksamhetsområden, exempelvis lokalvård, fastighetsförvaltning, kök för
äldreomsorg och skola/barnomsorg, byggprojekt och mat- och
elevtransporter.
Medborgare och intressenter - Servicenämnden har för perioden 20212023 20-talet byggprojekt i hela kommunen med en planerad omsättning om
570 miljoner kronor.
Tillväxt och hållbar utveckling - Genom väl planerat underhåll och rätt
finansiering kapitalsäkras kommunens fastigheter. Servicenämnden har ett
mål för god ekonomisk hushållning där fastighetsunderhållet ska motsvara
det årliga behovet. Man arbetar med effektiva upphandlingar.
Verksamhet - Måltidsservice har gjort en intern enkätundersökning avseende
skolmaten i förskolor och skolor. Köken i olika skolor har varit nominerade i
flertalet tävlingar 2020.
Väsentliga framtidsfrågor - Översyn av fastighetsförvaltningen genomförd
2020 av PwC. Resultatet av den kommer att arbetas vidare med.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 80

KS.2020.0391

Information avseende arbetet med översyn av riktlinjer för
styrdokument
Ärendebeskrivning
Utredare Anette Persson informerar om det pågående arbetet med inventering av
kommunens styrdokument. Av inventeringen har framkommit att Eslövs kommun
har cirka 120 styrdokument där fem stycken behöver upphävas och ett antal är i
behov av översyn. Identifierade problem är bland annat att det saknas en översikt
över vilka styrdokument som finns, vilka som kommunen ska ha framöver, vem som
ska anta dem och vem som har ansvar för hanteringen av dokumenten. Förslag till
lösning är att det tas fram rutin och riktlinjer för hur kommunens styrdokument ska
hanteras.
Anette Persson avtackas av kommunstyrelsens ordförande då det är hennes sista
arbetsdag innan hon går i pension.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 81

KS.2021.0003

Godkännande av årsredovisning 2020 inklusive koncernbolagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2020 inklusive
kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Eslövs Industrifastigheter AB
med dotterbolag och Mellanskånes Renhållnings AB.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2020 inklusive
koncernbolagen
 Årsredovisning för Eslövs kommun inför politiskt beslut
Beredning
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning
genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet
på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning visar ett blandat resultat men bedöms sammanvägt bidra till kommunens
ekonomiska hushållning.
Kommunens årets resultat är 74,7 miljoner kronor vilket är ovanligt högt. Detta beror
på att 2020 har varit ett ovanligt år med en omfattande pandemi. Staten har temporärt
kraftigt ökat statsbidragen, till och med mer än fallet i skatteintäkter, och gett full
kompensation för kommunens sjuklönekostnader samt ersatt merkostnader inom viss
verksamhet för pandemin. Nämnderna avslutar året med ett överskott med 30,2
miljoner kronor. Avsättning har gjorts för miljösanering av Stenafastigheten samt
nedskrivning av fastigheten Nunnan.
Kommunens investeringar har en ovanligt låg genomförandetakt med 28 procent
vilket i huvudsak hänförs till lokaler där nya Sallerupsskolan är den enskilt
beloppsmässigt största avvikelsen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i cirkulär nr 58 från den 21
december att sektorns ovanligt höga resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna
över den kommande sämre konjunkturen fram till 2024. Överföring bör ske till
resultatutjämningsreserven. Kommunledningskontoret föreslår att 31 miljoner kronor
av årets resultat överförs till resultatutjämningsreserven med anledning av att staten
temporärt ökat kommunens intäkter och minskat kostnaderna under pandemiåret
2020 med stort överskott som följd. Pandemin fortsätter under 2021. Staten har inte
aviserat ett motsvarande högt ekonomiskt stöd under 2021 och statens kraftigt ökade
skuldsättning begränsar rimligen de framtida möjligheterna till ekonomiskt stöd.
Justerares signatur
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Konjunkturens utveckling är ovanligt osäker med tanke på en försenad återhämtning
i förhållande till den prognos som ligger till grund för budget 2021 samt risk för en
allvarlig tredje pandemivåg. Medlen i reserven kommer att uppgå till 105 miljoner
kronor. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 aviserat översyn av regelverket
för reserven.
Servicenämnden begär överföring av investeringsprojektet avseende utredning av
idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd med 1 miljon kronor.
Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat
med 118,5 miljoner kronor.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen 2020 inklusive
redovisningen för kommunkoncernen.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av 31 miljoner kronor till
kommunens resultatutjämningsreserv
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av investeringsprojektet
utredning av idrottsplatser enligt servicenämndens begäran.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 82

KS.2021.0013

Direktiv till ombud vid årsstämma Eslövs Bostads AB
Ärendebeskrivning
Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB har upprättat
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, Direktiv till ombud vid årsstämma Eslövs Bostads AB
 Årsredovisning 2020 Eslövs Bostads AB
Beredning
Koncernens resultat efter finansiella poster blev cirka 45 miljoner kronor. Efter skatt
och bokslutsdispositioner blev årets resultat cirka 35 miljoner kronor. Det ovanligt
höga resultatet härrör från genomförda fastighetsaffärer och utdelning från tidigare
dotterbolag. Styrelsen föreslår inga utdelningar utan de vinstmedel som står till
bolagstämmans förfogande balanseras i ny räkning.
Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Eslövs Bostads AB har inför bokslutet inga dotterbolag.
Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av
bifogade årsredovisningar samt av övrigt som framkommit under året framgår inget
annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i
bolagsordning och ägardirektiv.
Jäv
Mikael Wehtje (M) och Fredrik Ottesen (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslut
- Kommunens ombud ekonomichef Tomas Nilsson ges direktiv att vid
bolagsstämman för Eslövs Bostads AB tillstyrka att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslag i
Justerares signatur
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förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Eslövs Bostads
AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB
Revisionen
Kommunens ombud
Paragrafen är justerad
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§ 83

KS.2021.0083

Direktiv till ombud vid årsstämma Kraftringen AB
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kraftringen AB har kallat till stämma den 27 april 2021 i Lund.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid årsstämma Kraftringen AB
 Finansiell rapport Kraftringen AB 2020
 Finansiell rapport Kraftringen Energi AB 2020
 Kraftringen Hållbarhetsrapport 2020
Beredning
Kraftringen AB är ett holdingbolag som Eslövs kommun äger till tolv procent och är
moderbolag till Kraftringen Energi AB där verksamheten bedrivs. Resultatet i
Kraftringen Energi AB är efter finansiella poster är drygt 405 (426) miljoner
kronor och planerad utdelning är på 140 (147) miljoner kronor till de fyra
ägarkommunerna.
Utdelningen till Eslövs kommun blir cirka 6,8 (17,7) miljoner kronor.
Vid stämman kommer även de nya styrdokumenten för Kraftringen att fastställas.
Beslut
- Ombudet ges i uppdrag att vid årsstämman i Kraftringen AB tillstyrka att
bolagstämman fastställer resultaträkningen, balansräkningen, att vinsten disponeras
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och fastställer förslag till nya styrdokument
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2020.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunens ombud
Paragrafen är justerad
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§ 84

KS.2021.0164

Stiftelsen Gamlegård - verksamhetsberättelse samt årsredovisning
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gamlegård i Billinge har överlämnat årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2020 till Eslövs kommun för beslut om ansvarsfrihet enligt
§ 15 i stadgarna. Beslutsunderlaget inkommer via Kultur och Fritid.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Stiftelsen Gamlegård - verksamhetsberättelse samt
årsredovisning
 Kultur och Fritid skrivelse; Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Gamlegård 2020
 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning Stiftelsen Gamlegård,
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för 2020 och beviljar ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen för året
tillstyrker detsamma.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 samt
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen inklusive räkenskapsföraren för räkenskapsåret
2020.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 85

KS.2021.0152

Årsredovisning för Räddningstjänst Syd
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har överlämnat förslag till årsredovisning 2020 för
godkännande av kommunfullmäktige och beviljande av ansvarsfrihet. I
kommunalförbundet ingår fem kommuner.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning för Räddningstjänst Syd
 Räddningstjänst Syd Årsredovisning 2020
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 Räddningstjänst Syd
 Revisionsberättelse för 2020 Räddningstjänst Syd
 PM-konsekvenser vid utebliven uppräkning av medlemsavgift Räddningstjänst
Syd
Beredning
Räddningstjänsten Syd uppvisar årets resultat med underskott med -4,862 miljoner
kronor (6,3 miljoner kronor) och ett negativt balanskravsresultat med -4,955 miljoner
kronor (1,6 miljoner kronor). I budgeten för 2020 planerades ett nollresultat.
Förbundets egna kapital reduceras som en effekt av årets underskott från cirka 22,5
miljoner kronor till cirka 17,6 miljoner kronor. Målkapitalet är satt till 7 miljoner
kronor.
Det övergripande verksamhetsmässiga målet bedöms i allt väsentligt uppfyllt. De
övergripande finansiella målen bedöms uppfyllda förutom resultat och eget kapital
som blir delvis uppfyllt enligt bokslutet. Kravet på balans i ekonomin är inte uppfyllt
men bedöms inte behöva regleras av direktionen. Måluppfyllelsen av följande
målområden (effektmål) bedöms av förbundet som att ökad trygghet är uppfyllt, färre
olyckor bedöms som delvis uppfyllt och att följderna av olyckor ska minska bedöms
uppnås till stor del.
Covid-19 beräknas försämra resultatet med cirka -2,5 miljoner kronor.
Utförd revision har inga anmärkningar men de förtroendevalda revisorerna lyfter
fram ägarstyrning och ett frågetecken kring förbundets långsiktiga ekonomi med ett
planerat underskott för 2021 med 10 miljoner kronor.
Med bokslutet bifogas ett PM om konsekvenser vid utebliven uppräkning av
medlemsavgift Räddningstjänst Syd. Bakgrunden är att i samband med
redovisningen av delårsrapporten framgick att förbundet prognostiserar ett
underskott på drygt 10 miljoner kronor. Samtidigt redogörs för behov för och planer
Justerares signatur
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på en rad investeringar. Det som också bidrar till ökade kostnader för att bibehålla
nuvarande kvalitet är den kraftiga befolkningstillväxten inom förbundets geografi
samt skärpta miljökrav. Syftet med granskningen är att förstå konsekvenserna i såväl
ett kortare som längre perspektiv av att en uppräkning av medlemsavgiften enligt
uppgift inte beaktar befolkningstillväxten. Rekommendationen blir att direktionen
ska aktivt arbeta för att få en långsiktighet till stånd, att konsekvens- och riskanalyser
blir tydligare för såväl direktionen som medlemskommunen och att analys görs av
kostnadsdrivare för diskussion om förändringar i delar av modellen för beräkning av
medlemsavgifter. Medlemskommunerna föreslås aktivt arbeta för tydlighet i ett
långsiktigt perspektiv, vilket är en del i att bidra till en effektivare organisation.
Personer i direktionen, förbundsdirektör och ekonomichef inom förbundet har
intervjuats.
Vid medlemsforum den 9 mars har bestämts att uppdra åt några ekonomichefer från
medlemskommunerna att bereda förslag till medlemsavgift 2022 jämte förbundets
ekonomichef. Ekonomicheferna i Lund, Malmö och Eslöv kommer att ingår i
gruppen.
Jäv
Tony Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen 2020 för
Räddningstjänsten Syd och bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till
Räddningstjänst Syd, styrelsen
De förtroendevalda revisorerna
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 86

KS.2021.0146

Direktiv till ombud årsstämma Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB)
Ärendebeskrivning
Styrelsen och verkställande direktören har avgett årsredovisning för Mellanskånes
Renhållnings AB (MERAB) avseende 2020.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud årsstämma Mellanskånes Renhållnings AB
(MERAB)
 MERAB:s årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport från
Lekmannarevisorerna
 Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) Granskningsrapport för år 2020
 Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) Revisionsberättelse signerad
exklusive signeringssida
 Mellanskånes Renhållnings AB Årsredovisning 2020 signerad exklusive
signeringssidor
Beredning
Bolaget uppvisar ett överskott med drygt 3,7 miljoner kronor före
bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt gör bolaget ett
positivt årets resultat med drygt 1,7 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande
direktören föreslår att vinstmedel, balanseras i ny räkning, det vill säga att ingen
utdelning görs.
Revisor från Ernst & Young tillstyrker att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Enligt 6 kapitlet 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Av MERABs årsredovisning samt av övrigt som framkommit under året framgår
inget annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i
bolagsordning och ägardirektiv.
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Jäv
Tony Hansson (S) och Fredrik Ottesen (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslut
- Kommunens ombud uppdras att vid årsstämman godkänna årsredovisningen
inklusive resultat- och balansräkning, att vinsten disponeras enligt förslag i
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktör
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Beslutet skickas till
Mellanskånes Renhållnings AB
Revisionen
Kommunens ombud
Paragrafen är justerad
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§ 87

KS.2021.0105

Direktiv till ombud vid årsstämma för Kommuninvest
Ärendebeskrivning
Kommuninvest har kallat till stämma den 15 april 2021.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma
 Inbjudan till Kommuninvest föreningsstämma 15 april 2021
 Föreningsstämmohandlingar Kallelse 15 april 2021
Beredning
Kommunen har tidigare fattat beslut om kapitaluppbyggnaden. I övrig har
kommunledningskontoret inga synpunkter på stämmohandlingarna.
Beslut
- Kommunens ombud ekonomichef Tomas Nilsson uppdras att rösta i enlighet med
utsända stämmohandlingar och förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Revisionsnämnden
Kommuninvest
Kommunens ombud
Paragrafen är justerad
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KS.2021.0099

Yttrande över granskningsrapport av intern kontroll
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens interna kontroll
inom kommunstyrelsens respektive samtliga nämnders område. Revisorerna önskar
svar från kommunstyrelsen och nämnderna på vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer
som lämnas. För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om vilka
åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas
senast den 3 maj 2021.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, Granskning intern kontroll
 Missiv Granskning av intern kontroll
 Granskningsrapport Granskning av intern kontroll Eslövs kommun
Beredning
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i sin revisionsgranskning avseende
intern kontroll bedömt att kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollarbete
inte är tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att kommunstyrelsen borde i enlighet
med sitt ansvar ta sig an uppgiften att ta fram anvisningar för hur den kommunala
organisationen ska arbeta med sina riskanalyser samt mallar för att dokumentera
genomförda kontroller. Även kommunstyrelsens uppsikt behöver förbättras.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för
riskbedömning, dokumentation av genomförda kontrollmoment och säkerställa att
dessa efterlevs, öka sin uppsikt avseende nämndernas interna kontroll, fastställa sin
internkontrollplan, samt godkänna sin uppföljning av internkontrollen.
Dessutom föreslås kommunstyrelsen och nämnderna att tillse att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker kontinuerligt och att
återrapportering av genomförda kontroller sker, samt aktivt delta i risk- och
väsentlighetsbedömningen.
Kommunledningskontoret konstaterar att kommunens regelverk för intern kontroll
finns i kommunens författningssamling samt i kommunstyrelsens och nämndernas
reglementen. Behov av översyn har funnits en tid både för att intern kontroll behöver
utvecklas i takt med utvecklingen av och kraven på verksamheten, digitalisering samt
anpassas till kommunens struktur för styrdokument.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att upprätta nya riktlinjer för kommunens interna
kontroll inkluderande former för risk- och väsentlighetsanalys, kompletterande
anvisningar, mallar och former för dokumentation. Uppföljning av det löpande
interna kontrollarbetet kan ske även i samband med delårsrapporten för att stärka
uppsikten. Kommunstyrelsen får därmed uppföljning vid två tillfällen per år. Den
nya interna kontrollen kommer att införas från 1 januari 2023.
Revisonen framför att kommunstyrelsen ska besluta om den egna verksamhetens
interna kontroll. Detta hanteras idag av arbetsutskottet. Kommunledningskontoret
föreslår att arbetsutskottet fortsättningsvis bereder intern kontroll och
kommunstyrelsen fastställer plan och uppföljning.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) och David Westlund (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut med nedanstående tillägg:
- Den nya interna kontrollen införs från och med 2022.
- Kommunledningskontoret uppdras att upphandla en risk- och väsentlighetsanalys
för kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhetsområden med
återrapportering till kommunstyrelsen senast september 2021.
- Den interna kontrollen bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott och beslutas i
kommunstyrelsen.
- Nämndernas internkontrollplaner följs upp vid två tillfällen per år i
kommunstyrelsen.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande i enlighet med förvaltningens
förslag till revisionen.
- Den nya interna kontrollen införs från och med 2022.
- Kommunledningskontoret uppdras att upphandla en risk- och väsentlighetsanalys
för kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhetsområden med
återrapportering till kommunstyrelsen senast september 2021.
- Den interna kontrollen bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott och beslutas i
kommunstyrelsen.
- Nämndernas internkontrollplaner följs upp vid två tillfällen per år i
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Revisionsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 89

KS.2020.0362

Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med anledning
av covid-19
Ärendebeskrivning
Den ihållande pandemin fortsätter att tära på föreningarnas ekonomi och med
regerings kraftiga begränsningar gör att det är mycket svårt eller omöjligt att få
intäkter från kioskverksamhet, evenemang/slutspel, sponsorer osv.
Många föreningar har dessutom ökade utgifter för att anpassa verksamheten till
rådande restriktioner. De fasta kostnaderna, som till exempel lokalkostnader, finns
kvar. För att ge föreningarna bättre förutsättningar att klara sig genom krisen, behövs
ytterligare ekonomiskt stöd om 1 miljon kronor för månaderna januari-mars 2021.
Stödet kan sökas av föreningar för all form av inkomstbortfall eller kostnadsökning
som kan bevisas ha orsakats av Coronakrisen. Dock innebär stödet inte möjlighet till
full kompensation för föreningarna, utan ska ses som ett bidrag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 1 miljon kronor i stöd till
föreningar i Eslövs kommun under perioden januari-mars 2021, för Coronarelaterade
inkomstbortfall och kostnadsökningar.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med
anledning av covid-19
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21, 2021 Kompensationsstöd för föreningar
2021
Beredning
Kommunstyrelsen har extra medel för oförutsedda händelser för 2021 om 4 miljoner
kronor. I dagsläget är det oklart vilka merkostnader som uppstår i kommunens
verksamhet under året som kan relateras till den pågående pandemin liksom om det
kommer att finnas möjlighet till statsbidrag.
Kommunen beviljade för perioden september-december föregående år via
fullmäktige kultur- och fritidsnämnden 0,5 mnkr för motsvarande bidrag till lokala
föreningar. Kommunledningskontoret föreslår samma nivå på det extra bidraget till
de lokala föreningarna för det första kvartalet 2021 som för perioden septemberdecember 2020 d v s 0,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har möjlighet att bevilja
medel inom sina disponibla medel.
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut samt att kultur- och fritidsnämnden
återrapporterar utbetalda bidrag under 2020 och 2021 med kriterier och motivering
till kommunstyrelsen senast september 2021.
Ted Bondesson (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska beviljas 1 miljon
kronor för bidrag till lokala föreningar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
Beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beviljas medel med 0,5 miljoner kronor för extra stöd
till lokala föreningar under det första kvartalet 2021.
- Kultur- och fritidsnämnden ska återrapportera utbetalda bidrag under 2020 och
2021 med kriterier och motivering till kommunstyrelsen senast september 2021.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

25 ( 64 )

Sammanträdesprotokoll
2021-04-06
Kommunstyrelsen
§ 90

KS.2020.0221

Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april 2020 (§ 64) att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till en
kommunövergripande evenemangsstrategi.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Evenemangsstrategi
 Evenemangsstrategi remissversion mars 2021
Beredning
Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med
externa evenemang. Utifrån strategeöin ska en handlingsplan tas fram som gäller för
en begränsad tid med konkreta insatser.
Syftet med evenemangsstrategin är en viljeinriktning och ett ställningstagande om att
Eslövs kommun vill växla upp verksamheten kring evenemang och strategin
beskriver hur hela kommunen ska arbeta strategiskt, hållbart och långsiktigt för att
utveckla, stimulera, värva och lotsa externa evenemang på
regional/nationell/internationell nivå.
Beslut om vilka evenemang som Eslöv kommun ska arbeta och med sker i anslutning
till varje enskild förfrågan, genom nedan urvalskriterier. Evenemangen ska:
- Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
- Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
- Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
- Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.
Arbetet med framtagandet av strategin har letts av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Processen har
involverat flera förvaltningar, fristående aktörer inom evenemangssektorn samt
samarbetspartners utanför vår kommun. Istället för planerade fysiska dialoger och
workshops har samtliga möten genomförts i digital form.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S), Mikael Wehtje (M) och Sven-Olov
Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att remissen
också ska skickas till Stadskärneföreningen.
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Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
Beslut
- Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun skickas ut på remiss till
Stadskärneföreningen och följande nämnder:
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Vård- och omsorgsnämnden.
- Remissvar ska vara inkomna till kommunledningskontoret senast 15 juni 2021.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Remissinstanser

Paragrafen är justerad
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§ 91

KS.2021.0087

Yttrande över förslag till lekplatsplan
Ärendebeskrivning
Ett förslag till lekplatsplan har under år 2020 tagits fram av tjänstepersoner på Miljö
och Samhällsbyggnad, initierat av avdelningen för gata, trafik och park. Bakgrunden
till framtagandet motiveras med att det i översiktsplanen ”konstateras att kommunens
lekplatser, skolgårdar och parker idag inte tillgodoser barns behov av lek och rörelse”
vidare finns önskan om att förbättra kommuninvånarnas uppväxtmiljö. Syftet är att
med hjälp av lekplatsplanen, få tillgång till ett bättre budgetplaneringsunderlag för
framtida åtgärder på lekplatser placerade på den allmänna platsmarken. För att ta
fram förslaget till lekplatsplanen har det genomförts dialoger med barn,
sammanställts en inventering av befintliga lekplatser samt gjorts en allmän
kunskapsinhämtning.
Kommunstyrelsen har fått förslaget till lekplatsplan på remiss. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden önskar svar senast den 30 april 2021.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till lekplatsplan
 Yttrande lekplatsplan
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021 Remittering av förslag
till lekplatsplan
 Remissversion Lekplatsplan, Målsättning och utvecklingsplan för lekplatser på
allmän platsmark i Eslöv kommun
 Lekplatsplan Bilaga 1 Kartmaterial optimerad
 Lekplatsplan Bilaga 2 Samtal med barn och enkät
 Lekplatsplan Bilaga 3 Analys av Eslövs kommun lekplatser
 Slutrapport Jämlika barn leka bäst- temalekplats i Trollsjön
Beredning
Kommunledningskontorets förslag till yttrande baserar sig på synpunkter från flera
olika funktioner och finns sammanställt i separat dokument. De som läst igenom
förslag till lekplatsplan med bilagor och lämnat synpunkter är mark- och
exploateringsingenjörer, planenheten, trygghetssamordnare, lokalstrateg och
utvecklingsstrateg social hållbarhet. Beredningen har skett genom epostkorrespondens, chattar, telefonsamtal och digitala möten mellan handläggare och
ovan nämnda funktioner. Yttrandet konstaterar att beredningen av lekplatsplanen
brustit på flera ställen och listar de områden som behöver utvecklas eller justeras.
Kostnader och eventuellt ökade kostnader för åtgärder kopplat till upprustning eller
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omvandling av lekplatser, bör inte redovisas i dokumentet. Om förslag till
lekplatsplan antas i sin nuvarande form riskerar den att inte kunna uppnå de högt
ställda målen eller att bli föremål för revidering tidigare än planerat.
Kommunstyrelsen är enig om att en övergripande inventering av kommunens utbud
av lekplatser ska genomföras.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 92

KS.2021.0091

Yttrande över förslag till sjö- och vattendragsplan
Ärendebeskrivning
Eslövs kommun och VA Syd samarbetar inom projektet ”Eslövs vatten” och har för
avsikt att ta fram fem gemensamma planer på vattenområdet varav föreliggande plan,
Sjö- och vattendragsplanen, är en av dem. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har
beslutat om att skicka förslaget på Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun på
remiss för att få in synpunkter på förslaget. Nämnden vill t ex ha in synpunkter på
om planen innehåller en tydlig och rättvisande bild av nuläget i sjöar och vattendrag i
kommunen och vilka åtgärder kommunen behöver fokusera på för att förbättra
statusen i sjöar och vattendrag i kommunen eller om det saknas någon information i
planen. Nämnden önskar svar senast 30 april 2021.
Efter remisstiden kommer inkomna synpunkter behandlas och eventuellt arbetas in i
planen. När det är klart kommer den reviderade planen åter till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för godkännande och för vidarebefordran till
kommunfullmäktige med förslag att anta Sjö- och vattendragsplanen för Eslövs
kommun.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Synpunkter på remissversion av Sjö- och vattendragsplan för
Eslövs kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §7, 2021 Remittering av förslag
till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun
 Följebrev - Remiss av förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun
 Remissversion av Sjö och vattendragsplan för Eslövs kommun
Beredning
Kommunledningskontoret finner det mycket positivt att ett samarbete pågår med VA
Syd och att det även samarbetas över förvaltningsgränserna inom den egna
organisationen. Vattenfrågorna som lyfts inom ramen för Eslövs vatten är viktiga
utifrån flera perspektiv och behöver belysas av och förankras inom flera av
kommunens förvaltningar.
Kommunledningskontoret finner att planen innehåller en omfattande inventering av
kommunens sjöar och vattendrag avseende bland annat förekomst, ekologisk status
och naturvärden. Den beskriver också tydligt vad som påverkar förekomsterna
negativt och den redovisar betydande åtgärder som genomförts samt pågående
vattenvårdsarbete. I planens sista kapitel presenteras en sammanställning av förslag
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på generella åtgärder samt förslag på specifika åtgärder för respektive
avrinningsområde.
Det finns ett stort värde i att ha sammanställt all denna information som tidigare
återfanns utspritt i flera olika inventeringar och rapporter. Detta har också
möjliggjort en analys av helheten och inte bara enstaka delar vilket är värdefullt för
det fortsatta arbetet.
Parallellt med framtagningen av förslaget till Sjö- och vattendragsplan har
kommunledningskontoret tillsatt en utredning avseende kommunens styrande
dokument. Denna har innefattat en översyn av bland annat dokumentens
benämningar, dokumentens innehåll och beslutsinstans för respektive typ av
dokument. Riktlinjer för detta kommer att antas inom kort
och Kommunledningskontoret anser att det är av vikt att förslaget till Sjö- och
vattendragsplan omarbetas för att överensstämma med de planerade
riktlinjerna. Kommunledningskontoret vill också påminna om att kostnader för
åtgärder ska beaktas i den ordinarie budgetprocessen.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) och David Westlund (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder det till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Miljöavdelningen, via e-post (miljo@eslov.se).
Paragrafen är justerad
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§ 93

KS.2020.0347

Antagande av förslag till parkeringsnorm
Ärendebeskrivning
Det är enligt plan- och bygglagen fastighetsägaren som är skyldig att ordna
parkeringsmöjligheter för sin fastighet. Fastighetsägaren ska ordna parkering ”i
skälig utsträckning”, och det är kommunen som ansvarar för att detta görs och
definierar vad som är tolkningen av skälig utsträckning. Det kommunala ansvaret
tillämpas framförallt när detaljplaner tas fram och när bygglovsansökningar prövas.
Till stöd för att avgöra vad ”skälig utsträckning” innebär tar många kommuner likt
Eslöv fram en parkeringsnorm.
Nuvarande parkeringsnorm från 2014 hade låga krav på fastighetsägare att anordna
parkeringsplatser för bilar på sin mark vid nybygge, i syfte att ge incitament för ett
ökat byggande i Eslövs kommun. Den situation som finns i dag, framför allt i Eslövs
centrala delar, har medfört att det är främst kommunal mark som används för
parkering och det finns därför anledning att se över parkeringsnormen i syfte att
lägga mer ansvar på fastighetsägarna genom att höja parkeringsnormen.
Den 1 september 2020 skickade kommunstyrelsen förslag till Eslövs kommuns
parkeringsnorm på remiss.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns parkeringsnorm
 Sammanställning av remissvar (bilaga 1)
 Förslag till Eslövs kommuns parkeringsnorm 2020, reviderad (bilaga 2)
 Kommunstyrelsens beslut §106, 2020 Remittering av förslag till revideringen av
Eslövs kommuns parkeringsnorm
 Parkeringsnorm för Eslövs kommun 2020 - Remissversion
 Parkeringsnorm april 2014 Eslöv
 Kultur-och fritidsnämndens beslut § 85, 2020 Remissvar på förslag till revidering
av Eslövs kommuns parkeringsnorm
 Barn- och familjenämndens beslut § 139, 2020 Yttrande över förslag till
reviderad parkeringsnorm
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 108 2020, Yttrande över
revidering av Eslövs kommuns parkeringsnorm
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 199, 2020 Yttrande över Eslövs
kommuns parkeringsnorm 2020
 Servicenämndens beslut §182, 2020 Yttrande över förslag till revideringen av
Eslövs kommuns parkeringsnorm
 Yttrande över förslag till revideringen av Eslövs kommuns parkeringsnorm
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Remissvar till förslaget av parkeringsnorm för Eslövs kommun 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 110, 2020 Yttrande över förslag till
revidering av Eslövs kommuns parkeringsnorm

Beredning
I remissen föreslås en höjning av parkeringsnormen i den centrala zonen i Eslöv från
dagens 3 till 5 parkeringsplatser per 1000 m2 bruttoarea (BTA). Den centrala zonen
utökas också både österut och västerut eftersom Eslövs centrum växer.
Parkeringsnormen för cykel utökas med platser för lastcykel men hålls i övrigt
oförändrad. Möjligheterna för fastighetsägare att göra avsteg från parkeringsnormen
ska beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ett kapitel om framtida arbete
har också tillkommit i strategin.
Inkomna remissvar är positiva till förslaget till Eslövs kommuns parkeringsnorm.
Anmärkningarna på förslaget rör storlek på avsteg. Samtliga remissvar har
behandlats och besvarats i bilaga 1. Samtliga korrigeringar i förslaget är markerade i
bilaga 2. Vidare har ett tillägg om utredning av ett kommunalt parkeringsbolag gjorts
samt förtydligande avseende målgrupp, revidering och kontaktperson.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till
parkeringsnorm och i samband med detta upphäver nu gällande parkeringsnorm.
Yrkanden
Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Catharina Malmborg (M) och David Westlund (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut med följande ändringsyrkande:
- parkeringsnormen i den centrala zonen i Eslövs tätort höjs från dagens 3 till 6
parkeringsplatser per 1000 m2 bruttoarea (BTA).
- parkeringsnormen i övriga staden och kommunen höjs från dagens 6 till 8 per 1000
m2 bruttoarea (BTA)
- Kommunledningskontoret uppdras att ta fram en mer differentierad zonindelning
som också beskriver/tar hänsyn till övriga tätorter i kommunen till
kommunstyrelsens sammanträde i december 2021.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
parkeringsnorm. Se bilaga till protokollet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de tre yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
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Beslut
- Eslövs kommuns parkeringsnorm 2020 antas att gälla från den 20 april 2021 med
följande ändringar:


parkeringsnormen i den centrala zonen i Eslövs tätort höjs från dagens 3 till 6
parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA).
 parkeringsnormen i övriga staden och kommunen höjs från dagens 6 till 8 per
1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA).
- Kommunledningskontoret uppdras att ta fram en mer differentierad zonindelning
som också beskriver/tar hänsyn till övriga tätorter i kommunen till
kommunstyrelsens sammanträde i december 2021.
- Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla i samband med att den nya
parkeringsnormen börjar gälla.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Eslövs Bostads AB (EBO)
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott
Paragrafen är justerad
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§ 94

KS.2021.0062

Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska
kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs
kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående
mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens
bostadsförsörjningsprogram reviderats. Ett förslag till Eslövs kommuns
bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt att skickas ut för samråd.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
 Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021; samrådshandling
 Sändlista; Underrättelse om samråd
Beredning
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har utförts av
tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret i dialog med och med hjälp av
kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.
I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade
bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas
relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare
innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar.
Samtliga remissinstanser återfinns i Sändlista; Underrättelse om samråd.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S) och Sven-Olov Wallin (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet revideras
i enlighet med angivna synpunkter och att det därefter sänds ut på samråd.
Synpunkterna återfinns i bilaga till protokollet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
Beslut
- Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 skickas på samråd till
remissinstanser enligt sändlista.
- Samrådsyttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 23 juli 2021.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Samtliga samrådinstanser i samband med utskick av samrådshandlingar
Paragrafen är justerad
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§ 95

KS.2020.0514

Yttrande över samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Ärendebeskrivning
Region Skåne har skickat förslag till Regionplan för Skåne på samråd för Eslövs
kommun att yttra sig över. Utöver det underlag som planförslaget utgör har Region
Skåne genomfört ett flertal workshopar och dialogsamtal där tjänstepersoner från
Eslövs kommun har deltagit. Eslövs kommun har även varit delaktiga i framtagande
av ett gemensamt yttrande från MalmöLundregionens tolv kommuner. Yttrandet ska
vara Region Skåne tillhanda senast den 30 april 2021.
I handläggningen av Eslövs kommuns yttrande har tjänstepersoner från
Kommunledningskontoret samt Miljö och Samhällsbyggnad deltagit.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över samrådsförslag till Regionplan för Skåne
 Eslövs kommuns synpunkter på Regionplan för Skåne 2022-2040 –
samrådshandling
 Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040
 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Beredning
Eslövs kommun anser att ambitionen med utveckla ett regionalt perspektiv på den
fysiska planeringen är god. Det finns många frågor som sträcker sig utanför den egna
kommungränsen. Men regionplanen behöver tydligare definiera såväl syfte och
målgrupp som problemformulering. Utan ett klargörande gällande dessa delar är det
svårt att avgöra om planens innehåll och upplägg är relevant. Hur till exempel
planeringsstrategier är utformade eller vad en struktur- eller markanvändningskarta
visar beror på vem den riktar sig till.
Vidare efterlyser Eslövs kommun en fortsatt diskussion om utvecklingen av Skånes
flerkärniga ortstruktur. Varför är den flerkärniga strukturen viktig att arbeta med och
vilket sätt är det mest gynnsamma att göra detta på? Eslövs viktiga roll i mitt-Skåne
behöver tydliggöras i planen.
En genomgång av Eslövs kommuns synpunkter på samrådsförslaget finns i
beslutsunderlaget.
På grund av att tiden är knapp är kommunstyrelsen överens om att delegera rätten att
lämna yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Beslut
- Rätten att lämna yttrande delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Paragrafen är justerad
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§ 96

KS.2021.0101

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Den 1 september 2020 genomfördes en större organisationsförändring i Eslövs
kommun som omfattar alla förvaltningar och påverkar uppdraget som
Kommunledningskontoret har. För att denna organisationsförändring ska få fullt
genomslag behöver reglementet för kommunstyrelsen anpassas.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Beredning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att utreda om en eventuell samordning av
nämndadministration, kommunikation och upphandling skulle genomföras.
Utredningen skulle belysa effekter utifrån parametrarna effektiviseringsvinster,
samordningsfördelar och konsekvenser för ekonomi, kvalitet, rättssäkerhet och
sårbarhet. Efter att utredningen var genomförd blev rekommendationen att införa en
kommungemensam organisation för alla tre enheterna vilket realiserades den 1
september 2020.
För att denna organisationsförändring nu ska få fullt genomslag måste reglementet
för kommunstyrelsen anpassas så att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ha det samordningsansvar som organisationsförändringen syftat till.
I förslag till revidering av reglementet har det därför tillkommit två nya paragrafer,
inköp- och upphandling och kommunikation, som pekar ut att kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för dessa frågor. Dessa ligger i anslutning till ansvaret för
personalfrågor och följer samma struktur. När det gäller nämndadministrationen
finns inte samma behov av en egen paragraf i dessa frågor. Däremot behöver det
understrykas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens
arbete med att effektivisera administrationen.
Upphandlingsverksamheten har bytt namn till inköp- och upphandlingsverksamhet
och detta blir korrigerat i detta förslag.
Ytterligare en justering är att ta bort texten om personuppgiftslagen då den inte gäller
längre.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar att texten på sidan 5, § 6, andra punkten ändras från
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"ansvara för den externa kommunikationen på kommunens vägnar för alla
nämnder" till ”stödja alla nämnder i deras externa kommunikation”.
Madeleine Atlas (C), Lars Holmström (V), Mikael Wehtje (M) och Catharina
Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och instämmer i Tony
Hanssons yrkande.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på Tony Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Tony Hanssons (S) och Fredrik Ottesens (SD)
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tony Hanssons
(S) yrkande.
Beslut
- Texten på sidan 5, § 6, andra punkten ändras från "ansvara för den externa
kommunikationen på kommunens vägnar för alla nämnder" till ”stödja alla nämnder
i deras externa kommunikation".
- Kommunfullmäktige föreslås att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att
gälla från och med kommunfullmäktiges justeringsdag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 97

KS.2021.0038

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021
Ärendebeskrivning
Det finns idag tre olika styrdokument som berör delegering, en
delegeringsförordning för kommunstyrelsen, en firmateckningsrätt för
kommunstyrelsens handlingar och en delegationsordning tillsyn avseende
miljöbalken. Delegeringsordningar påverkas bland annat av ändringar i lagstiftning,
förändringar i bemanning och organisation. Återkommande översyn och revidering
av en delegeringsordning är en viktig del för att skapa förutsättningar för en
effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare
handläggningstider.
Det har från Kommunledningskontoret framkommit önskemål om att enbart ha ett
dokument som reglerar delegering. Ett sådant dokument gör att det blir enklare att
hitta allt som gäller för delegering samt att det i framtiden bara blir ett dokument att
revidera istället för tre.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Delegeringsordning för kommunstyrelsen
 Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen
Beredning
De dokument som styr delegering för kommunstyrelsen finns i tre olika handlingar,
delegeringsförordning för kommunstyrelsen, firmateckningsrätt för
kommunstyrelsens handlingar och delegationsordning tillsyn avseende miljöbalken.
Dessa styrdokument har olika besluts- och revideringsdatum och det äldsta är från
2012.
Arbetet med att ta fram en ny och genomarbetad delegeringsordning har pågått sedan
våren 2020 men avstannade då pandemin satte annat arbete i fokus. Det togs dock
nya tag under senhösten 2020. Vid denna tid hade det också genomförts en
organisationsförändring på Kommunledningskontoret vilket också har föranlett
behov av att göra ett större omtag av delegeringsordningarna samt på
firmateckningsrätten. Förutom omorganisationen har det också tillkommit en tjänst,
biträdande förvaltningschef. Det har under arbetes gång uppmärksammats att det
skett stora förändringar i lagstiftningen och samtliga laghänvisningar har därför
kontrollerats och reviderats vid behov. Det har från Kommunledningskontoret
framkommit ett önskemål om att enbart ha ett dokument som reglerar delegering.
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Kommunledningskontoret har arbetet gemensamt med att ta fram en ny
delegeringsordning, där syftet varit att göra den enklare och ha allt samlat. Arbetet
har genomförts både ute på enheterna, avdelningarna och i ledningsgruppen.
Tillsammans har kommundirektören, biträdande förvaltningschefen, samtliga
avdelningschefer och enhetschefer arbetat för att kunna fånga upp de behov som
finns.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar att delegat i avsnitt D.1.1 ändras från mark- och
exploateringsingenjör till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till Tony Hanssons (S) ändringsyrkande.
Beslut
- Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, allmänna ärenden,
firmateckningsrätt inklusive förteckning avseende tillsyn enligt miljöbalken antas att
gälla från och med justeringsdatum, med justering att delegat i avsnitt D.1.1 ändras
från mark- och exploateringsingenjör till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Delegeringsordning för kommunstyrelsen, § 174, 2018 med ändring genomförd i §
51, 2019 upphör att gälla samma dag.
- Firmateckningsrätt för kommunstyrelsens handlingar, §175, 2018 upphör att gälla
samma dag.
- Delegationsordning tillsyn avseende miljöbalken, § 60, 2012 upphör att gälla
samma dag.
Beslutet skickas till
Samtliga medarbetare på Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

42 ( 64 )

Sammanträdesprotokoll
2021-04-06
Kommunstyrelsen
§ 98

KS.2020.0330

Revidering av riktlinjer för flaggning
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun beskriver när och hur flaggning ska ske vid
Eslövs stadshus och Stora torg. Riktlinjerna gäller från 1 december 2009, efter beslut
av kommunfullmäktige. Enligt fullmäktiges beslut är det kommunstyrelsens
arbetsutskott som ansvarar för revidering av riktlinjerna. Riktlinjerna är tidigare
reviderade av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
 Förslag till riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
Beredning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2009-12-01, ska kommunens policydokument ses
över för revidering efter fyra år, utifrån detta sker nu översyn och revidering av
riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun.
Efter samråd med Serviceförvaltningen och Miljö och Samhällsbyggnad föreslår
Kommunledningskontoret att revideringar görs enligt bifogat förslag till riktlinjer för
flaggning. De förändringarna som förts in i tidigare riktlinjer är att:
- Medborgarhuset ska ingå i riktlinjerna för flaggning.
- Skiss för flaggstänger på Stora Torg har reviderats utifrån ny placering av
flaggstänger.
- Riktlinjer för flaggning i samband med personers bortgång tas bort så att ingen
flaggning sker vid Stadshuset i samband med personers dödsfall och/eller i samband
med begravning.
- Översyn av flaggschema ska ske årligen av Serviceförvaltningen som översänder
detta till avdelningschefen på kommunikationsavdelningen.
- Ansvar för flaggning i Eslövs kommun har tydliggjorts.
- För flaggning på Stora Torg ansvara Miljö och Samhällsbyggnad, Gata, Trafik och
Park genom extern entreprenör och för flaggning vid Eslövs Stadshus och
Medborgarhuset ansvarar Serviceförvaltningen, Fastighetsavdelningen.
- Kontaktperson för riktlinjer för flaggning föreslås ändras. Flaggan är en symbol
som kan användas för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av olika slag,
detta är ett sätt för kommunen att kommunicera olika händelser. Utifrån detta anser
kommunledningskontoret att kontaktperson i denna fråga bör ändras till
avdelningschefen på kommunikationsavdelningen.
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S), Madeleine Atlas (C), Lars
Holmström (V) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till flaggpolicy.
Se bilaga i protokollet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att reviderade riktlinjer för flaggning antas att gälla från
2021-06-01.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Eslövs kommuns författningssamling
Paragrafen är justerad
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§ 99

KS.2021.0120

Upphävande av styrdokumentet Strategi för tillväxt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 3 juni 2014, § 94 styrdokumentet Strategi för tillväxt
för Eslövs kommun. Strategin togs fram med anledning av ett uppdrag i budget 2014.
Målet med strategin var att stärka det tillväxtrelaterade arbetet i kommunen och
byggde på visionen Eslöv – en blomstrande och växande näringslivskommun och
arbetet med Bilden av Eslöv och Eslöv 2020. Strategin beskriver bland annat
uppdraget för den då nybildade tillväxtavdelningen.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Upphävande av styrdokumentet Strategi för tillväxt
 Strategi för tillväxt för Eslövs kommun
Beredning
Strategin har i dag spelat ut sin roll. Arbetet med kommunens tillväxt beskrivs i nu
gällande vision och handlingsprogram. Målarbetet i kommunens budget pekar
årligen ut de områden som ska prioriteras och vilka mål som ska nås.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Strategi för tillväxt för Eslövs kommun
upphävs.
Beslut
- Strategi för tillväxt för Eslövs kommun upphävs från och med protokollets
justeringsdag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Eslövs kommuns författningssamling
Paragrafen är justerad
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§ 100

KS.2021.0122

Upphävande av Lokal personalstadga för Eslövs kommun - PST 87
Ärendebeskrivning
Den 28 september 1987 antog kommunfullmäktige den ännu gällande lokala
personalstadgan för Eslövs kommun – PST 87.
Personalstadgan beskriver nämndernas rätt att besluta i olika personaladministrativa
frågor.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Upphävande av Lokal personalstadga för Eslövs kommun PST 87
 Personalstadga, lokal
Beredning
De punkter som tas upp i personalstadgan finns i dag upptagna i reglemente, nya
avtal, lönepolitik och delegeringsordning.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Lokal personalstadga för Eslövs
kommun – PST 87 upphävs.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att upphäva Lokal personalstadga för Eslövs kommun
– PST 87 från och med protokollets justeringsdag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 101

KS.2021.0127

Upphävande av policy och strategi för externt finansierade
utvecklingsarbeten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i september 2010 policy och strategi för externt
finansierade utvecklingsarbeten.
Policyn och strategin bygger på det målarbete som drevs under dåvarande
mandatperiod. Dokumenten har därmed spelat ut sin roll.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Upphävande av policy och strategi för externt finansierade
utvecklingsarbeten
 Externt finansierade utvecklingsarbeten, policy och strategi
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att policy och strategi för externt finansierade
utvecklingsarbeten upphävs då dessa har spelat ut sin roll.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att upphäva Policy och strategi för externt
finansierade utvecklingsarbeten från och med protokollets justeringsdag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 102

KS.2021.0148

Revidering av reglementen med anledning av ändrad lagstiftning
Ärendebeskrivning
Vid Kommunledningskontorets inventering och genomgång av nu gällande
styrdokument har det framkommit att det finns ett antal reglementen som har
hänvisning till lagstiftning som inte längre gäller. Det gäller nämndernas
registeransvar enligt personuppgiftslagen samt hänvisningar till gamla
kommunallagen (1991:900).
Personuppgiftslagen upphörde att gälla den 25 maj 2018 då nu gällande
dataskyddsförordning trädde i kraft. Kommunallagen (1991:900) ersattes den 1
januari 2018 av nya kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av samtliga nämnders och revisionens reglementen
med anledning av ändrad lagstiftning
Beredning
Kommunledningskontorets mening 2018 var att ändringarna skulle införas i
respektive reglemente i samband med att andra ändringar gjordes. Detta har inte
gjorts varför Kommunledningskontoret nu föreslår att nämndernas registeransvar
förs in i samtliga nämnders och revisionens reglemente med följande text:
”X-nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och ansvarar
för att behandlingen sker i enlighet med densamma.
X-nämnden kan inte överlåta personuppgiftsansvaret.”
Vidare föreslås att hänvisningar till kommunallagen (1991:900) som inte gäller tas
bort och att hänvisningar till kommunallagen görs utan angivande av SFS-nummer.
Då går hänvisningen till vid var tid gällande kommunallag.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att i samtliga nämnders och revisionens reglemente
byta ut texten som refererar till personuppgiftslagen till följande text: ”X-nämnden är
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och ansvarar för att
behandlingen sker i enlighet med densamma. X-nämnden kan inte överlåta
personuppgiftsansvaret.”
- Kommunfullmäktige föreslås att i samtliga nämnders och revisionens reglemente ta
bort hänvisningar till kommunallagen (1991:900).
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- Kommunfullmäktige föreslås att i samtliga nämnders och revisionens reglemente ta
bort SFS-numret efter hänvisningar till kommunallagen.
- Ändringarna föreslås gälla från och med kommunfullmäktiges protokolls
justeringsdag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

49 ( 64 )

Sammanträdesprotokoll
2021-04-06
Kommunstyrelsen
§ 103

KS.2021.0165

Revidering av instruktioner till kommundirektören
Ärendebeskrivning
Enligt 7 kapitlet 2 § kommunallagen (2017:725) ska styrelsen i en instruktion
fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska
också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Nu gällande instruktion för kommundirektören antogs av kommunstyrelsen den 10
april 2018, § 47. Enligt denna är kommundirektören chef över
Kommunledningskontorets och dess avdelningschefer.
Den 1 februari 2021 inrättades en tjänst som biträdande förvaltningschef vid
Kommunledningskontoret med uppdrag att leda Kommunledningskontoret och dess
avdelningschefer.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av instruktion till kommundirektören
 Instruktion för kommundirektören med förslag till revidering
Beredning
Med anledning av att tjänsten som biträdande förvaltningschef inrättats finns ett
behov av att revidera instruktionen för kommundirektören.
Kommunledningskontoret föreslår att meningen ”Kommundirektören är chef över
Kommunledningskontoret och dess avdelningschefer” stryks, samt att meningen
”Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna” kompletteras med och
biträdande förvaltningschefen vid Kommunledningskontoret.
Beslut
- Instruktionen för kommundirektören revideras enligt följande:


Meningen ”Kommundirektören är chef över Kommunledningskontoret och
dess avdelningschefer” stryks.
 Meningen ”Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna”
kompletteras med och biträdande förvaltningschefen vid
Kommunledningskontoret.
- Den reviderade instruktionen gäller från och med protokollets justeringsdag.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 104

KS.2021.0166

Medfinansiering av Leader MittSkåne Utveckling 2021
Ärendebeskrivning
Leader MittSkåne Utveckling har till kommunstyrelsen inkommit med en begäran
om medfinansiering för 2021 om 547 211 kronor. Det är samma summa som
utbetalades för 2020.
Enligt information från Jordbruksverket kommer programperioden 2014-2020 att
förlängas minst ett år. Verkets målsättning är att komma igång med nästa
programperiod under 2022 eller 2023, beroende på vad Europeiska kommissionen
beslutar.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Medfinansiering av Leader MittSkåne Utveckling 2021
 Faktura avseende medfinansiering för 2021, Leader MittSkåne Utveckling
 Information om kommande programperiod, Jordbruksverket
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen fortsätter medfinansiera
verksamheten under förlängningsåret 2021 med 547 211 kronor. Medel finns avsatta
i budget.
Beslut
- Medfinansiering av Leader MittSkåne Utvecklings verksamhet för 2021 med
547 211 kronor beviljas.
Beslutet skickas till
Leader MittSkåne Utveckling
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 105

KS.2020.0389

Förfrågan från Leader Lundaland om medfinansiering av extrabudget
för åren 2021-2022
Ärendebeskrivning
LAG Leader Lundaland har till kommunstyrelsen inkommit med en begäran om
medfinansiering för 2021 om 82 704 kronor. Det är samma summa som utbetalades
för 2020.
Enligt information från Jordbruksverket kommer programperioden 2014-2020 att
förlängas minst ett år. Verkets målsättning är att komma igång med nästa
programperiod under 2022 eller 2023, beroende på vad Europeiska kommissionen
beslutar.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Medfinansiering av Leader Lundaland 2021
 Brev - Lundaland söker medfinansiering 2021 och 2022
 Beslut Jordbruksverket: Fördelning av medel till LAG inom Leader i
landsbygdsprogrammet för åren 2021-2022
 Fördelning av medel till LAG inom Leader i landsbygdsprogrammet för åren
2021-2022
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen fortsätter medfinansiera
verksamheten under förlängningsåret 2021 med 82 704 kronor. Medel finns avsatta i
budget.
Beslut
- Medfinansiering av LAG Leader Lundalands verksamhet för 2021 med 82 704
kronor beviljas.
Beslutet skickas till
LAG Leader Lundaland
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 106

KS.2021.0161

Tillfällig delegering till kommunstyrelsen om möjlighet att fatta förbud
mot att vistas på en särskilt angiven plats för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
Ärendebeskrivning
Med anledning av corona-pandemin trädde en tillfällig lagstiftning i kraft den 10
januari 2021, lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, som möjliggör för kommuner att meddela föreskrifter om
förbud att vistas på särskilt angivna platser.
Det behövs därför en tillfällig delegering till kommunstyrelsen för att de ska kunna
fatta beslut om vilka platser som kan aktualiseras för tillfälliga beslut om förbud mot
att vistas på vissa angivna platser.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Tillfällig delegering till KS om möjlighet att fatta beslut om
förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats pga covid-19
 Information om bemyndigandet för kommuner att meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
 Förslag till föreskrifter för Eslöv
 Bilaga 1, Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, med tillhörande karta
 Bilaga 2, Stadsparken i Eslöv, lekplatsen, med tillhörande karta.
 Bilaga 3, badplatsen i Sjöholmen, med tillhörande karta
 Bilaga 4, rastplatsen i Höghult på Skåneleden, med tillhörande karta
 Bilaga 5, Gunnarrödsrasten på Kanotleden, med tillhörande karta
 Bilaga 6, Skateparken i Stehag, med tillhörande karta
Beredning
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september
2021.
Till lagen finns det en förordning som bland annat ger en kommun rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats där det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Den rätten infördes genom en ändring av förordningen som trädde i kraft den 11
mars 2021.
Förutsättningarna för att meddela ovan föreskrifter är att:
- det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,
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- det inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
- det inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet
Innan beslut om att meddela föreskrift fattas ska smittskyddsläkare inom Region
Skåne och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Det är i normalfallet kommunfullmäktige som beslutar om kommunala föreskrifter.
Kommunledningskontoret bedömer dock att det finns behov av korta beslutsvägar
och en snabb beredningsprocess och ett alternativ är att kommunstyrelsen får rätt att
meddela föreskrifter enligt förordningen genom att kommunfullmäktige delegerar
rätten att meddela föreskrifter till kommunstyrelsen. Ett beslut av kommunstyrelsen
gällande meddelande om föreskrift bör därefter anmälas till nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige tillfälligt delegerar
rätten till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på
angivna platser Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, Stadsparken i Eslöv,
lekplatsen, badplatsen i Sjöholmen, rastplatsen i Höghult på
Skåneleden, Gunnarrödsrasten på Kanotleden och Skateparken i Stehag, under den
tid som lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 är giltig, det vill säga till och med den 30 september 2021. Sådana
föreskrifter fattade av kommunstyrelsen ska därefter anmälas till nästkommande
ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att delegera rätten till kommunstyrelsen att
meddela föreskrifter i den delen som rör föreskrifter om förbud mot att vistas i
Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, Stadsparken i Eslöv, lekplatsen, badplatsen
i Sjöholmen, rastplatsen i Höghult på Skåneleden, Gunnarrödsrasten på Kanotleden
och Skateparken i Stehag, enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, om det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta om att förbud att vistas i särskilda områden
ska anmälas till nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen ska ha rätt att meddela
föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
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förhindra spridning av sjukdomen covid-19 från justeringsdatum till och med den 30
september 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 107

KS.2021.0023

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej
slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år, i
april och oktober.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2021
 Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2021
Beredning
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Tre av dessa remitterades nyss, på
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021. Av de tio motionerna är två
äldre än ett år. Den ena var uppe för politiskt hantering vid kommunstyrelsens
sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för ytterligare beredning. Den
andra planeras att tas upp under våren 2021.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 108

KS.2020.0154

Delegering av beslut om att bevilja finansiering av projektförslag inom
Landsbygdsmiljonen
Ärendebeskrivning
I den styrande majoritetens budget för 2020 avsätts investeringsmedel för
landsbygdsutveckling. För 2020 avsätts 1 mnkr och för 2021 och framåt avsätts 1,5
mnkr årligen. De boende ska ha direkt inflytande över dessa utvecklingsmedel.
Många förslag har inkommit från etapp 1 som innefattar Hurva, Kungshult och
Löberöd. Kommuninvånarna har fått rösta på bidragen i dialogportalen. Allt i
enlighet med Riktlinjer för landsbygdsutveckling.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Delegering av beslut om att bevilja finansiering av
projektförslag inom Landsbygdsmiljonen
 Riktlinjer för landsbygdsutveckling, antagen av kommunstyrelsen 2020-03-30
Beredning
Det behövs ett formellt beslut efter kommuninvånarnas röstning om vilka projekt
som ska beviljas medel från Landsbygdsmiljonen. Kommunstyrelsen vill delegera
detta ansvar till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut
- Ansvaret för att fatta beslut om vilka projekt som ska finansieras ur
landsbygdsmiljonen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Paragrafen är justerad
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§ 109

KS.2020.0548

Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om att en utvärdering av arbetet kring
hanteringen av pandemin kommer genomföras.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 110
Redovisning av delegeringsbeslut
KS.2021.0114-1

Ramavtal avseende bränsle och drivmedel: Delområde 1a.
Stationstankning av bensin, diesel och etanol

KS.2021.0114-2

Ramavtal avseende Bränsle och drivmedel; Delområde 1b.
Stationstankning av HVO100

KS.2021.0114-3

Ramavtal avseende Bränsle och drivmedel; Delområde 3.
Fordonsgas - Biogas 100

KS.2020.0477-6

Avtalstillägg avseende Rekryteringssystem

KS.2020.0156-8

Ramavtal avseende Konsulter för Fastighetsvärdering

KS.2020.0156-10

Ramavtal avseende Konsulter för mark och exploatering

KS.2020.0156-11

Ramavtal avseende Konsulter för Fastighetsvärdering

KS.2020.0156-12

Ramavtal avseende konsulter för fastighetsvärdering samt mark
och exploatering

KS.2021.0117-1

Borgensförbindelse Eslövs kommun - Eslövs Ridklubb

KS.2017.0466-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24, 2021 Samråd för
detaljplan för fastigheten Falken 10, Eslövs kommun

KS.2018.0484-37

Avropsavtal Fordon 2021

KS.2018.0484-38

Avropsavtal Fordon 2021

KS.2018.0484-39

Avropsavtal Fordon 2021

KS.2021.0136-1

Personuppgiftbiträdesavtal gällande Adato, systemstöd vid
rehabilitering.

KS.2021.0153-1

Avtal jordbruksarrende del av Eslöv Hassle 4:128

KS.2020.0082-2

Avtal om lägenhetsarrende del av Eslöv Skrivaren 1

KS.2021.0162-3

Avtal GIS-analys av bredbandsutbyggnaden i Eslövs kommun
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KS.2021.0132-1

Avtal om jordbruksarrende del av Eslöv Värlinge 11:26,

KS.2020.0492-5

Ordförandebeslut; Igångsättningstillstånd för Häggebo förskola,
26 mars 2021

KS.2020.0213-79

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 33, 2021 Ny
granskning för detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och 19

KS.2021.0182-1

Serviceavtal fastigheten Eslöv Slånbacken 6

KS.2017.0241-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 34, 2021 Samråd för
detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med flera, Eslövs
kommun

KS.2019.0335-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 35, 2021 Utökning av
planområdet för detaljplan för Roslöv 1:7 och Östra Gårdstånga
7:6 i Flyinge, Eslövs kommun

KS.2021.0134-6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36, 2021 Presentation
av befolkningsprognos 2021-2037

KS.2021.0014-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37, 2021 Antagande
av remissversion för lokalförsörjningsplan 2022-2026

KS.2021.0056-9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38, 2021 Plan för
intern kontroll 2021 för Kommunledningskontoret

KS.2020.0005-6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2021 Revidering
av internbudget 2021 för Kommunledningskontoret

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 111
Anmälningar för kännedom
KS.2020.0473-15

Burlövs kommunfullmäktige § 6, 2021 Inriktningsbeslut om
utökad samverkan om avloppsvattenrening (Hållbar
avloppsrening – HAR)

KS.2021.0113-1

Servicenämndens beslut § 28, 2021 Uppföljning av projekt
Effektiv fastighetsförvaltning

KS.2021.0113-3

Serviceförvaltningen; Effektiv fastighetsförvaltning, åtgärdsplan
för 2021-2025, beslutad 2020-12-09

KS.2021.0113-2

Serviceförvaltningen Rapport. Uppföljning och återrapportering
av Etapp 1 i åtgärdsplanen för Effektiv fastighetsförvaltning

KS.2021.0113-4

Servicenämndens beslut §180, 2020 Effektiv
fastighetsförvaltning 2020 åtgärdsplan och tidplan utifrån
utvärderingsrapport

KS.2019.0287-10

Överförmyndarnämnden § 21, 2021 Samarbete med
överförmyndarnämnden i Lund - nu fråga om val av två
ledamöter till styrgrupp

KS.2017.0028-13

Översyn av styrdokumentet Riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap 1 mars 2021

KS.2021.0090-2

Delegationsbeslut Miljöavdelningen februari 2021

KS.2020.0255-3

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 2, 2021 Förlängning av
upprätthållande av kohortavdelningen för personer sjuka i covid19

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 112

KS.2021.0151

Direktiv till ombud Eslövs Industribolag AB samt Fastighets AB Gäddan
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Eslövs Industrifastigheter AB 2020 (EIFAB) samt dotterbolaget
Fastighets AB Gäddan 2020 är upprättat av respektive styrelse. Kommunstyrelsen
har nu att besluta om direktiv till ombudet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud Eslövs Industribolag AB samt Fastighets
AB Gäddan
 Årsredovisning 2020 för Eslövs Industrifastigheter AB
 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan
Beredning
Eslövs Industrifastigheter AB redovisar vinst efter skatt och bokslutsdispositioner
med 0,271 miljoner kronor. Eftersom bolaget ska säljas föreslår styrelsen utdelning
till ägarna med 15 miljoner kronor. Likvida medel och (del av) fritt eget kapital
överförs normalt inte till ny ägare. Fastighets AB Gäddan redovisar en vinst efter
skatt och bokslutsdispositioner med cirka 4,806 miljoner kronor vilken styrelsen
föreslår disponeras genom överföring i ny räkning det vill säga ingen utdelning.
Bolaget har erhållit ett koncernbidrag från EIFAB med 5,515 miljoner kronor. Utförd
revision har inga anmärkningar.
Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av
bifogade årsredovisningar samt av övrigt som framkommit under året framgår inget
annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i
bolagsordning och ägardirektiv.
Jäv
Marianne Svensson (S), Tony Hansson (S) och Catharina Malmborg (M) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.
Beslut
- Ombud ekonomichef Tomas Nilsson uppdras att tillstyrka att bolagsstämman i
Eslövs industrifastigheter AB (EIFAB) respektive Fastighets AB Gäddan fastställer
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Kommunstyrelsen
resultaträkningarna och balansräkningarna samt disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelserna och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i EIFAB med
dotterbolag har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunens ombud
Paragrafen är justerad
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