
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-05 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-20:40  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) §§195-198, §§200-211 
Sven-Olov Wallin (L) 
Janet Andersson (S) 
Tony Hansson (S) §§195-198, §§200-211 
Ted Bondesson (SD) 
Marlén Ottesen (SD) §§197-211 
Lars Holmström (V) 
Bengt Andersson (M) §199 ersätter Catharina Malmborg (M) (vice 
ordförande) pga jäv 
Christine Melinder (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) 
Agneta Nilsson (S)  ersätter Marianne Svensson (S) 
Lena Emilsson (S) §199 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Fredrik Ottesen (SD) 
Dennis Larsen (SD) §§195-196 ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Bertil Jönsson (C)  ersätter Madeleine Atlas (C) (2:e vice 
ordförande) 
Jasmina Muric (C)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) §§195-198, §§200-211 
David Westlund (S) §§195-196 
Lena Emilsson (S) §§195-198, §§200-211 
Peter Sjögren (M) 
Dennis Larsen (SD) §§197-211 
Benjamin Ülger (KD) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) §§195-196 
Marie Carlberg (kommunikationschef) §197 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §§198-199 
Patrik Linder (avdelningschef) §200 
Annie Niubó (utvecklingsstrateg) §§201-202 
Måns Berger (utvecklingsstrateg) §203 
Patrik Larsson (mark- och exploateringsingenjör) §§204-205 
Cecilia Wennersten (näringslivsstrateg) §206 
Katarina Borgstrand (tillväxtchef) §§201-206 

  
Utses att justera Lars Holmström (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-10-12   
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Protokollet omfattar §§195-211 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Lars Holmström (V)  
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Innehåll 
 

§195 Val av justerare 

§196 Barn- och familjenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende 
aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet 
med de ekonomiska styrprinciperna 

§197 Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun 

§198 Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021 

§199 Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets 
Aktiebolaget Gäddan 

§200 Antagande av riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

§201 Information om projektet Ung kompetens 

§202 Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022 

§203 Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021 

§204 Finansiering och underhåll av industrispåret 

§205 Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv 

§206 Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun 

§207 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten" 

§208 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021 

§209 Kommundirektören informerar 

§210 Redovisning av delegeringsbeslut 

§211 Anmälningar för kännedom 
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§ 195  

Val av justerare  

Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera protokollet den 12 oktober 
2021. 

Cvetanka Bojcevska (SD) utses till ersättare. 
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§ 196    KS.2020.0549 

Barn- och familjenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende 
aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna  

Ärendebeskrivning  
Ordförande David Westlund (S) och förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten 
informerar om nämndens verksamhet. 

Nämndens måluppfyllelse visar grönt för mål kring antal medarbetare som 
rekommenderar sin arbetsplats och hur insatser sker, gult för hur barn och elever når 
de nationella målen samt rött för målet att antal barn och unga som riskerar att hamna 
i utanförskap ska minska. Vad gäller nämndens ekonomi prognostiserar man ett 
överskott om fem miljoner kronor. 

Aktuella frågor för nämnden är bland annat arbetet efter pandemin, 
matematiksatsningen och insatser tillsammans med Skolverket för att höja resultat 
för nyanlända och elever med svenska som andraspråk. 

Väsentliga framtidsfrågor rör personal, utvecklings- och forskningsprojekt samt 
lokaler. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 197    KS.2019.0386 

Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och 
kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet. 

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit 
fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder 
och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet. 

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 för 
revidering. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Policy för kommunikation i Eslövs kommun 
 Förslag till kommunikationspolicy efter återremiss 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs 

kommun 
 Kommunstyrelsens beslut § 153, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs 

kommun 
 Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy 

för kommunikation 
 Servicenämndens beslut §115, 2019  Yttrande över Policy för Kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende 

förslag till Policy för kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag 

till policy för kommunikation 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över 

Policy för kommunikation 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy 

för kommunikation 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till policy för kommunikation 
som återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021. 

Ärendet återremitterades då till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta 
förslaget på ett sådant sätt att ”det i policyn tydligt framgår att relevanta och 
beslutade förslag ska kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller 
och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin 
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egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram 
vid omarbetning av policyn.” 

Kommunledningskontoret har förtydligat under 3.3 Viktiga förslag och beslut 
kommuniceras med: ”Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på 
hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till 
kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden 
ligger hos respektive verksamhet.” 

Meningen under punkt 5 ”Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation.” 
föreslås behållas, då hemsidans besökare ska kunna lita på att informationen som ges 
i form av nyheter är dels i allmänhetens intresse, dels i form av fattade beslut i olika 
politiska organ. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Lars Holmström (V), Sven-Olov 
Wallin (L) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg 
till punkt 3.3: ”Minoritets- och oppositionsskydd innebär i en demokrati att även 
oppositionen får likvärdiga resurser och möjligheter att bedriva opinion och politik. 
Om det tydligt framgår förslag och framställningar ifrån ett eller flera partier ska 
samtliga partier i kommunfullmäktige ges likvärdiga förutsättningar." 

Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på Ted Bondessons (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn för kommunikation i Eslövs 
kommun antas att gälla från den 1 november 2021. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn ska ses över för revidering senast i 
oktober 2025. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 198    KS.2021.0004 

Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunen inklusive kommunkoncernen har upprättat delårsrapport för tiden 1 
januari till 31 augusti med ekonomisk prognos för hela året. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 
 Delårsrapport för Eslövs kommun per 2021-08-31 
 Överförmyndarnämndens beslut § 82, 2021  Förslag till beslut; Delårsrapport 

2021 för överförmyndarnämnden 
 Överförmyndarnämndens delårsrapport 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 77 2021 Delårsbokslut 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Sifferbilaga 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 78 2021, Delårsbokslut 2021 
 Kultur och Fritidsnämndens delårsrapport 2021 
 Barn- och familjenämndens beslut § 94, 2021 Delårsbokslut 2021 
 Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021 
 Sifferbilaga till delårsrapport 2021 Barn- och familjenämnden 
 Servicenämndens beslut § 107, 2021 Delårsbokslut 2021 
 Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-

31 
 Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet 
 Delårsrapport, 2021 augusti. Målvärden från Hypergene Servicenämnden 
 Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025 Servicenämnden 
 Delårsrapport 2021 för Kommunledningskontoret 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2021 Delårsrapport 

(delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 104, 2021  Delårsbokslut 2021 
 Vård- och omsorgsnämnden Driftsbudget och investeringsredovisning 
 Vård- och omsorgsnämnden rapport Delårsbokslut 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 161, 2021 Delårsbokslut 2021 
 Delårsbokslut 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beredning 
Kommunens budget för 2021 planerades under osäkerhet med rådande pandemi. I 
delårsrapporten framgår att verksamheten till del fortsatt påverkats av pandemin. 
Prognoserna för samhällsekonomin har vänt upp och återhämtningen är mycket stark. 
Kommunens skatteintäkter har till följd av den snabba återhämtningen en aktuell 
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prognos med cirka 50 miljoner kronor i ökning jämfört med planeringen i budget 
2021. Sveriges kommuners och regioners (SKRs) prognoser ligger till grund för 
kommunens ekonomiska planering. Kommunen har under året avvecklat 
industribolaget och erhållit både en försäljningsintäkt och utdelning. Under hösten 
planeras att kommunen övertar fastigheten i kommunens bolag Fastighets AB 
Gäddan, det vill säga Karlsrobadet med bowlinganläggningen, och därefter även 
avvecklar bolaget. Åtgärden beräknas ytterligare förbättra kommunens resultat vid 
årets slut. 

Kommunen kommer med stor sannolikhet att uppnå god ekonomisk hushållning och 
de övergripande ekonomiska målen för året. 

Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen påverkas av pandemin men visar 
övergripande på en upprätthållen måluppfyllelse. Perspektivet Medborgare och andra 
intressenter uppvisar fortsatt delvis måluppfyllelse. Perspektivet Tillväxt och hållbar 
utveckling visar också på fortsatt delvis måluppfyllelse men med en lägre 
måluppfyllelse av inriktningsmålet Insatser som leder till arbete eller studier. 
Perspektivet Verksamhet och medarbetare visar fortsatt delvis måluppfyllelse men 
inriktningsmålet gällande kommunens värdeord är uppfyllt. Samtliga perspektiv visar 
alltså fortfarande en delvis måluppfyllelse. 

Under 2020 kunde kommunen i efterhand söka medel hos Socialstyrelsen för vissa 
merkostnader för pandemin inom vård- och omsorgsverksamheten. En del av 
intäkterna faller ut under 2021 och ingår i vård- och omsorgsnämndens bedömda 
resultat. Nämndens prognos visar trots denna intäktsförstärkning ett större underskott 
vilket dock till större delen hänförs till fortsatta merkostnader för pandemin. 
Möjlighet att ansöka om statsbidrag finns inte för 2021. Kommunen har fått 
förstärkta generella statsbidrag för 2021 med anledning av den fortsatta pandemin. 
Nämnden begär ekonomisk kompensation med 13,6 miljoner kronor vilket 
Kommunledningskontoret föreslår beviljas. Nämnden begär även ekonomisk 
kompensation för försörjningsstödskostnader med 3 miljoner kronor. 

Kommunens antal barn och elever är lägre än tilldelningen av medel i budget 2021 
varför barn- och familjenämnden återlämnar 7,1 miljoner kronor och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden motsvarande 5,1 miljoner kronor. Återlämnade medel har 
beaktas i nämndernas ekonomiska prognos för helåret. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserar tillkommande driftskostnader för 
färdigställda investeringar och skötsel. Medel tilldelas i samband med godkända 
investeringar enligt gällande modell. 
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Servicenämndens förslag till revidering av investeringsramar och fördelning per år 
hanteras i budget 2022. Även tillkommande driftskostnader avseende byggprojekt 
Sallerupskolan behandlas i samband med budget 2022. 

Kommunens samtliga bolag har ett bättre delårsresultat och prognos för helåret än 
budget. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L), Bertil Jönsson 
(C) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att 

 Följande nämnder beviljas tilläggsanslag enligt nedan:  
o Kommunstyrelsen 1 500 000 kronor för gåva till julen för anställda. 

Presentkort 500 kr i form av presentkort knutna till lokala 
näringslivet. 

o Kommunstyrelsen 300 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder. 
o Vård- och omsorgsnämnden 1 500 000 kronor för välfärdsteknologi. 
o Vård- och omsorgsnämnden 250 000 kronor för nystart Karidal i syfte 

att aktivera äldre och minska ensamhet, samt kulturaktiviteter inom 
äldreomsorg 

o Vård- och omsorgsnämnden 150 000 kronor för uppföljning felaktiga 
utbetalningar. 

o Kultur- och fritidsnämnden 800 000 kronor för inventarier till 
Medborgarhuset. 

o Kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor för inventarier till 
badanläggningar utemiljö. 

o Kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor för utrustning för lokala 
evenemang. 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor för åtgärder 
inom gata och park och offentliga miljöer. 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 400 000 kronor för belysning 
Remmarlöv. 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1000 000 kronor för extra 
bidrag till byaföreningar för försköning och trygghetsskapande 
åtgärder. Grundplåt 30 000 kronor, resterande medel fördelas efter 
invånarantalet. 
  

 Nämnderna ska återrapportera åtgärderna enligt beviljade medel till 
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022. 
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Bertil Jönsson (C) och Lars Holmström (V) instämmer i Catharina Malmborgs (M) 
m fl yrkande om tilläggsanslag. 

Ted Bondesson (SD) instämmer i Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om 
tilläggsanslag med förändringen att 800 000 kronor ska avsättas till belysning i 
Remmarlöv. Catharina Malmborg (M), Bertil Jönsson (C), Lars Holmström (V), 
Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) instämmer i Ted Bondessons 
ändringsyrkande avseende belysning i Remmarlöv. 

Bertil Jönsson (C) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att engångsintäkten 
för försäljningen av Eifab ska avsättas till stöd för fiberutbyggnad på landsbygd. 

Ted Bondesson (SD) yrkar att Kommunledningskontoret uppdras att ta fram 
alternativ till hur Eslövs kommun effektivast arbetar med engångsintäkten från 
försäljningen av Eifab under förutsättning att kommunfullmäktige avsätter den till 
satsning på fiber samt att kommunfullmäktige föreslås besluta att engångsintäkten 
från försäljningen av Eifab avsätts till satsning på fiber. 

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar 
avslag på Bertil Jönssons (C) och Ted Bondessons (SD) yrkanden om fiber. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om bifall 
till förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det. 

Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om 
tilläggsanslag till nämnderna, med ändringen enligt Ted Bondessons (SD) yrkande 
om belysning i Remmarlöv, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bertil Jönssons (C) tilläggsyrkande om 
bredband och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordförande ställer sedan proposition på Ted Bondessons (SD) tilläggsyrkanden om 
bredband och finner att kommunstyrelsen avslår dem. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 godkänna delårsrapporten för 2021 
 bevilja vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag med 16,6 miljoner kronor 

för merkostnader för pandemin och försörjningsstödskostnader 
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 återföra rammedel enligt volymmodell för barn- och familjenämnden och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 7,1 respektive 5,1 miljoner 
kronor. 

 Bevilja tilläggsanslag till nämnder enligt nedan:  
o Kommunstyrelsen 1 500 000 kronor för gåva till julen för anställda. 

Presentkort 500 kr i form av presentkort knutna till lokala 
näringslivet. 

o Kommunstyrelsen 300 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder. 
o Vård- och omsorgsnämnden 1 500 000 kronor för välfärdsteknologi. 
o Vård- och omsorgsnämnden 250 000 kronor för nystart Karidal i syfte 

att aktivera äldre och minska ensamhet, samt kulturaktiviteter inom 
äldreomsorg 

o Vård- och omsorgsnämnden 150 000 kronor för uppföljning felaktiga 
utbetalningar. 

o Kultur- och fritidsnämnden 800 000 kronor för inventarier till 
Medborgarhuset. 

o Kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor för inventarier till 
badanläggningar utemiljö. 

o Kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor för utrustning för lokala 
evenemang. 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor för åtgärder 
inom gata och park och offentliga miljöer. 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 800 000 kronor för belysning 
Remmarlöv. 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1000 000 kronor för extra 
bidrag till byaföreningar för försköning och trygghetsskapande 
åtgärder. Grundplåt 30 000 kronor, resterande medel fördelas efter 
invånarantalet. 

 Nämnderna ska återrapportera åtgärderna enligt beviljade medel till 
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022. 
  

Reservation 
Ledamöterna i Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
avslagsbesluten till förmån för egna yrkanden. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 199    KS.2019.0400 

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets 
Aktiebolaget Gäddan  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen i Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår att kommunen övertar 
fastigheten Hästen 1, Karlsrobadet, samt att bolaget därefter avyttras. Förslaget är en 
del i den pågående omstruktureringen av koncernen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av 

Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
 Skrivelse avseende överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av 

Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
 Driftsbudget Fastighets AB Gäddan 
 Investeringsbuget med kommentarer 
 Statusrapport Karlsrobadet 
 

Beredning 
Kommunen förvärvade dotterbolaget Fastighets AB Gäddan, 56115-3999, inför 
försäljningen av moderbolaget EIFAB. I Fastighets AB Gäddan finns fastigheten 
Hästen 1 som tillgång. Styrelsens förslag är att kommunen övertar fastigheten och 
därefter avyttrar bolaget vilket delas av Kommunledningskontoret. Servicenämnden 
har bistått bolaget med en aktuell statusrapport och investeringsbehov i fastigheten. 

Styrelsen föreslår att fastigheten övertas av kommunen till aktuellt marknadsvärde 
samt med befintliga lån och swapavtal. Därutöver föreslås kommunen överta en 
likvidersättning (enligt nuvarande beräkning ca 8 miljoner kronor) för att ekonomiskt 
balansera övertagandet av tillgångar och skulder. Kommunledningskontoret ställer 
sig bakom förslaget till ekonomisk reglering. Kommunledningskontoret överväger 
förtida inlösen av swapavtalet vilket skulle minska driftskostnaderna för 
anläggningen.  

För närvarande pågår en omfattande renovering av inomhusbadet vilket kommer att 
vara avslutat före överlåtelsen. Ett ytterligare aktuellt renoveringsbehov har 
framkommit vilket avser förnyelse av reningsanläggningen. Upp mot 10 miljoner 
kronor i investeringsmedel kan behöva avsättas för ändamålet.  En 
investeringsbudget för 2022 föreslås upprättas i samband med budget 2022. En 
basutredning kommer att göras för att klargöra investeringsbehov på sikt inför 
lokalförsörjningsplan 2023. 
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Bolaget har en aktuell reinvesteringsbudget/-plan som kan ligga till grund för 
kommande beslut. 

Fastigheten ingår från överlåtelsetidpunkten i servicenämndens förvaltningsuppdrag. 
En specifik drifts- och investeringsbudget för badet mellan servicenämnden och 
kommunstyrelsen bifogas. I denna fastställs hyra och hantering av kostnader för el, 
värme och vatten samt löpande underhåll, tillsyn och skötsel. Driftsmedel för 2021 i 
den del som finansieras med kommunbidrag finns inom kultur- och fritidsnämndens 
budget. Kommunens hyreskostnad för 2022 sänks. 

Externa hyresavtal följer med över till kommunen. Ärendet är avstämt med 
revisionsbolaget EY ur ett övertagandeperspektiv.   

Jäv 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 överta fastigheten Hästen 1 enligt de grunder som styrelsen i bolaget föreslår, 
helst retroaktivt från 1 oktober, 

 avyttra Fastighets Aktiebolaget Gäddan 56115-3999 så snart så kan ske efter 
övertagandet av fastigheten Hästen 1, 

 uppdra åt servicenämnden att förvalta fastigheten efter 
övertagandetidpunkten, 

 upprätta en drifts- och investeringsbudget/-plan för fastigheten Hästen 1 i 
samband med budget 2022 samt 

 kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör tecknar överlåtelseavtalet 
med Fastighets Aktiebolaget Gäddan. 
  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 200    KS.2020.0391 

Antagande av riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Nu gällande riktlinjer och definition av policy- och styrdokument i Eslövs kommun 
antogs av kommunstyrelsen den 1 december 2009, § 135. 

Styrdokumentet policy är grundligt beskrivet med innehåll och antagande instans, 
medan övriga kategorier program, plan, riktlinje och rutin saknar antagande instans, 
vilket genom åren skapat problem. Beskrivning av alla andra styrdokument som ska 
finnas i en kommun saknas. 

Det finns därför behov att ta fram en ny riktlinje för styrdokument i kommunen. 
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2021 
för översyn. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 
 Förslag till riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens beslut § 187, 2021 Riktlinje för styrdokument i Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till riktlinje för styrdokument som 
återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2021. 

I förslaget föreslås att kommunens styrdokument delas in i två kategorier. Dessa är 
aktiverande styrdokument, som tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå, 
och normerande styrdokument, som tydliggör principiella förhållningssätt och 
arbetssätt med fokus på hur verksamheten ska agera. 

Utöver detta tar riktlinjen upp de dokument som kommunen är skyldig att inneha och 
som inte sorteras i de två ovannämnda kategorierna. Här har förtydliganden gjorts 
efter återremissen. 

Beslut 
- Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun antas att gälla från den 15 oktober 
2021. Nuvarande riktlinjer upphör att gälla samma datum. 

- Riktlinjen ska ses över för revidering senast i november 2025. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontorets avdelningar 
Eslövs kommuns författningssamling 
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§ 201  

Information om projektet Ung kompetens  

Annie Niubó informerar om projektet Ung kompetens. Projektet pågår mellan 
2019 och 2022 och riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som varken arbetar 
eller studerar. Sedan 1 januari 2020 har 73 personer deltagit och just nu deltar 29 
ungdomar. Total budget för programmet är cirka sju miljoner kronor där stöd erhålls 
från Europeiska socialfonden (ESF) och tre förvaltningar inom kommunen 
medfinansierar. En spridningskonferens är planerad till oktober 2021 och projektet 
kommer avslutas under 2022 med en slutkonferens. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 202    KS.2021.0405 

Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022  

Ärendebeskrivning  
Herbert Felixinstitutet har inkommit med bidragsansökan om 300 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. Kommunen har sedan flera år tillbaka beviljat stöd till 
institutet som arbetar med opinionsbildning kring frågor som invandring, 
entreprenörskap och mångkultur. Verksamheten består huvudsakligen av 
föreläsningar som är öppna både för medlemmar och för allmänhet. I 
kommunstyrelsens beslut för bidrag 2021 efterfrågas en beskrivning av det planerade 
samarbetet med Eslövs folkhögskola och vad det innebär. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag Herbert Felixinstitutet år 2022 
 Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022 
 Årsredovisning för Herbert Felixinstitutet 2020 
 Förslag till avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022 
 

Beredning 
I den inlämnade redovisningen från föreningen står att läsa att institutet numera utgår 
från Eslövs folkhögskolas lokaler och inte Medborgarhuset i Eslöv. Föreläsningar 
kommer att hållas i det nya multihuset och att det planeras för möjligheten att ge 
föreläsningar digitalt. På grund av pandemin fick majoriteten av de planerade 
föreläsningarna för år 2020 ställas in. Institutets styrelse har beslutat att inte länge ha 
några anställda utan istället köpa in konsulttjänst från Eslövs folkhögskola. För 
verksamhetsåret erhöll institutet bidrag från både Eslövs kommun och 
Sparbanksstiftelsen Finn. Vid slutet av räkenskapsåret 2020 redovisar institutet 
469 000 kr i eget kapital. 

Herbert Felixinstitutet skriver i sin bidragsansökan om en förhoppning om tätare 
samarbete med Eslövs kommun. I kommunstyrelsens beslut § 98, 2020 för 
bidragsansökan år 2020 beskrivs avtalsformen mellan institutet och kommunen som 
förhållandevis enkel. Detta till skillnad från en annan typ av avtalsform mellan 
idéburen sektor och kommun som blir alltmer vanlig, ett så kallat idéburet offentligt 
partnerskapsavtal (IOP). 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar att 
ärendet återremitteras för att belysa det planerade samarbetet med Eslövs 
folkhögskola och kommun och vad det innebär. 
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Ted Bondesson (SD) yrkar avslag på ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Beslut 
- Ärendet återremitteras för att belysa det planerade samarbetet med Eslövs 
folkhögskola och kommun och vad det innebär. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
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§ 203    KS.2021.0062 

Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021  

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 hösten/vinter 
2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Under 
våren och sommaren var förslaget ute på remiss. Ett förslag till 
bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt för antagande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av bostadsförsörjningsprogram 
 Bostadsförsörjningsprogram 2021, förslag till antagandehandling 
 Remissammanställning 
 Barn- och familjenämndens yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 

2021 inklusive protokollsanteckning 
 Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende samråd Eslövs 

kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning 
 Yttrande från vård- och omsorgsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från Region Skåne avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från PRO avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från Höörs kommun avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från Länsstyrelsen avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från MERAB avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från kultur- och fritidsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från VA SYD avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd Eslövs 

kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från Svalövs kommun avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
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 Yttrande från servicenämnden avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från Skånska Energi AB avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från Lunds kommun avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från plangruppen inom Klippans kommun avseende samråd Eslövs 
kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 

 

Beredning 
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har 
genomförts av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret med hjälp av 
kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och statliga 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. 

Programmet har sänts på remiss under våren och sommaren. Remissinstanserna är 
överlag positiva till programmets upplägg och struktur. De inkomna yttrandena 
efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder 
och uppföljning, vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet och tillägg gällande 
bygglovsprocessen. Avsikten är inte att revidera Strategin för äldres boende även om 
den är en bilaga till programmet då strategin redan är antagen av kommunstyrelsen. 
Yttranden som berör strategin har därför bemötts men inte gett upphov till några 
ändringar. Den enda ändring i strategin som föreslås är att stryka åtgärden 
”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och 
även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet” vilket är en 
konsekvensändring för att säkerställa att strategin är i linje med 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Utifrån remissinstansernas yttranden har programmet reviderats, en fullständig 
genomgång av remissinstansernas synpunkter och gjorda ändringar återfinns i 
remissammanställningen. De viktigaste förändringarna listas nedan: 

 Nytt mål har tillkommit: ”9 Kommunen ska säkerställa moderna och 
tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsvariationer” med 
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tillhörande åtgärd: ”Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-
boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen”. 

 Strukit åtgärd under mål 8: ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det 
kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det 
privata bostadsbeståndet”. 

 Förtydligat under mål 2 att uppföljningen även kommer göras per stadsdel.  
 Förtydligat under ”Uppföljning” att könsuppdelad statistik ska användas i de 

fall det är relevant. 
 Tre åtgärder har tillkommit under mål 8 som syftar till att omvandla sociala 

kontrakt till förstahandskontrakt. 
 Ebos nya ägardirektiv finns nu beskrivet. 
 Som en konsekvens av Ebos nya ägardirektiv har ytterligare en åtgärd lagts 

till under mål 8: ”Främja flyttkedjor i hela kommunen genom att verka för 
nybyggnation i kommunens olika tätorter.” 

 Förtydligat resonemanget bakom målet om 200 bostäder. 
 Utvecklat resonemangen kring situationen för kommunanvisade nyanlända. 

  
Sedan bostadsförsörjningsprogrammet skickades ut på remiss har ny statistik blivit 
tillgänglig. Att hålla statistiken helt uppdaterad i programmet är varken relevant eller 
görbart, analysen som bygger på siffror från 2019 är därför i stora delar oförändrad. 
Det finns dock vissa noterbara skillnader mellan statistiken 2019 och 2020 som bör 
synliggöras, dessa listas nedan: 

 Under 2020 var flyttnettot inom länet positivt för första gången sedan 2017. 
 Befolkningsprognosen 2021-2037 visar stora skillnader mot den tidigare 

befolkningsprognosen. Detta beror på en högre byggprognos vilket 
framförallt påverkar antal barn och vuxna. 

 Region Skåne beräknar Eslövs marknadsdjup till 161 bostäder vilket är 
väsentligt högre än 2019, då det var 94 bostäder. 

 Under 2020 färdigställdes 185 bostäder i Eslövs kommun, likt 2019 byggs det 
mer än marknadsdjupet. 
  

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut samt att förslaget till bostadsförsörjningsprogram 
ändras enligt följande: 

 På sidan 9 under "Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är"  
o Punkt 1: "Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år" ändras till 

"Det ska byggas cirka 200 bostäder i genomsnitt per år." 
o Punkt 2: Tillägg av meningen: Stor vikt att öka andelen småhus och 

bostadsrätter i syfte att få till varierande boendealternativ. 

23 ( 41 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-05 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

o Punkt 3: Tillägg av meningen: Stor hänsyn ska tas till grönområde och 
rekreationsområde. 

o Punkt 5: "Befolkningen ska växa med 1 procent årligen" ändras 
till "Befolkningen ska öka med cirka 1 procent årligen." 

 På sidan 10 i avsnitt "Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder 
i hela kommunen" ändras samtliga "bör" till "ska". 

Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för ombearbetning i enlighet 
med angivna synpunkter. Synpunkterna återfinns i bilaga till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet på sammanträdet. 

Ordförande ställer därefter proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkanden 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dem. 

Beslut 
- Förslaget till bostadsförsörjningsprogram ändras enligt följande: 

 På sidan 9 under "Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är":  
o Punkt 1: "Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år" ändras till 

"Det ska byggas cirka 200 bostäder i genomsnitt per år." 
o Punkt 2: Tillägg av meningen: Stor vikt att öka andelen småhus och 

bostadsrätter i syfte att få till varierande boendealternativ. 
o Punkt 3: Tillägg av meningen: Stor hänsyn ska tas till grönområde och 

rekreationsområde. 
o Punkt 5: "Befolkningen ska växa med 1 procent årligen" ändras 

till "Befolkningen ska öka med cirka 1 procent årligen." 
 På sidan 10 i avsnitt "Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder 

i hela kommunen" ändras samtliga "bör" till "ska". 

- Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av Strategi för äldres boende. 

- Kommunfullmäktige föreslås anta Bostadsförsörjningsprogram 2021 att gälla från 1 
december 2021. 

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 från 
1 december 2021. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Centerpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

 

  

25 ( 41 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-05 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 204    KS.2020.0479 

Finansiering och underhåll av industrispåret  

Ärendebeskrivning  
Kommunens industrispår sträcker sig längs med Bruksgatan från Harjagersvägen i 
norr till Lundavägen i söder. Industrispåret nyttjas av ett företag och är i stort behov 
av underhåll. Spåret sträcker sig igenom östra Eslöv som i översiktsplanen är utpekad 
som ett stadsomvandlingsområde med blandad bebyggelse. Arbete pågår med att ta 
fram en fördjupning av översiktsplanen för området. Kommunledningskontoret har 
fått i uppdrag att genomföra en utredning kring industrispåret och konsekvenserna av 
att behålla eller avveckla spåret, se kommunstyrelsens beslut § 180, 2020; Utredning 
kring industrispåret. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Finansiering och underhåll av industrispåret 
 Utredning industristamspåret, WSP Sverige AB 
 

Beredning 
En utredning har genomförts av WSP Sverige AB som belyser konsekvenserna av att 
behålla eller avveckla industrispåret ur ett ekonomiskt-, juridiskt-, hållbarhets-, 
stadsutvecklings-, och näringslivsperspektiv. Utredningen har kommit fram till 
rekommendationen att behålla industrispåret. Nuvarande transportupplägg via 
järnväg är den bästa för Smurfit Kappa som för tillfället är den enda aktör som 
nyttjar industrispåret. Utredningen menar också att den samhällsekonomiska 
kostnaden för att ersätta järnvägstransporterna med lastbil är väsentligt mycket högre 
än kostnaderna för att rusta upp dagens industrispår och dess framtida underhåll. 
Utredningen rekommenderar också att kommunen utreder möjligheterna att ersätta 
dagens dieseldrivna järnvägslok med en eldriven lokotraktor mellan industrispårets 
norra del och Smurfit Kappas anläggning. En lokotraktor är mycket bättre anpassad 
till stadsmiljön än ett stort traditionellt diesellok. Utredningen föreslår också att 
förhandling upptas med Smurfit Kappa om införande av spåravgift som skulle kunna 
finansiera en del av de framtida underhållskostnaderna. 

Utredningen bygger på en del antaganden och uppskattningar vilket gör den 
samhällsekonomiska kostnaden svårbedömd. Även om spåravgifter skulle kunna 
finansiera en del av framtida driftkostnader så är det osäkert hur många företag som 
skulle ha ett intresse av att nyttja spåren och vilken kapacitet det finns för att utöka 
användningen. 
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Om industrispåret behålls i drift kommer det att påverka kommande stadsutveckling 
av östra Eslöv. Det finns flera faktorer som kommer att behöva utredas närmre i 
samband med att aktuella områden detaljplaneras och projekteras. Det är främst 
exploateringen av Bruksstaden som kommer att påverkas av industrispåret. Ett cirka 
5-6 meter brett utrymme måste reserveras till industrispåret och kan därmed inte 
användas till andra ändamål. Järnvägsreservatet avgränsas lämpligen av ett lägre 
staket vilket kommer innebära en barriär i staden. Godstransporterna på 
industrispåret ger upphov till buller, stomljud och vibrationer vilket kan påverka 
exploateringen i dess närhet. Det är också oklart hur fastighetsvärdena och framtida 
byggrättspriser påverkas av industrispåret. Användningen av spåret kan också 
komma att öka om Smurfit Kappa utökar sin verksamhet i Eslöv. 

Trots dessa osäkerhetsfaktorer är Kommunledningskontorets bedömning att 
industrispåret tills vidare bör behållas. Detta förutsätter att delar av 
underhållskostnaderna kan finansieras genom spåravgift. Smurfit Kappa har ställt sig 
positiva till att erlägga spåravgift och ett avtal som reglerar detta ska tas fram. 
Fortsatt dialog med Smurfit Kappa och transportören i syfte att övergå till eldrivna 
transporter genom Eslöv bör hållas. 

Att behålla industrispåret i drift innebär att medel måste avsättas kommande år för 
både investeringar samt drift och underhåll. Investeringskostnaderna de kommande 
4-5 åren beräknas uppgå till cirka 6 – 12 miljoner kronor. Beräknade kostnader för 
avskrivning och internränta uppgår första året till 420 000 kronor. Övriga drift- och 
underhållskostnader, som inte kommer att täckas av spåravgiften, uppskattas till 
cirka 180 000 kronor årligen. Den totala driftbudgeten behöver alltså öka till 600 000 
kronor per år. Kostnad för eventuell installation av bomanordningar lyfts i samband 
med ombyggnad av Östergatan respektive Trehäradsvägen. 

Beslut 
- Investeringar görs för att uppnå en normal funktionsduglig standard för fortsatt drift 
av industrispåret. 

- Beslutet förutsätter att driften av industrispåret kan delfinansieras genom uttag av 
spåravgift. 

- Medel för investering och utökade driftkostnader ska avsättas i budgeten för 2022. 

Beslutet skickas till  
Miljö och samhällsbyggnad 
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§ 205    KS.2021.0425 

Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Den 28 maj 2018 antog kommunfullmäktige översiktsplan Eslöv 2035. I denna pekas 
östra Eslöv ut som ett stadsomvandlingsområde med 1 600 nya bostäder till 2035. 
Målet är att östra Eslöv omvandlas till blandad stadsbebyggelse med fler boende. En 
fördjupad översiktsplan för östra Eslöv är under framtagande. Den fördjupade 
översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen 
och ska ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Planen 
beräknas kunna antas under vinter/vår 2022. 

För att genomföra stadsomvandlingen av östra Eslöv behöver ett projekt startas upp i 
syfte att förverkliga de planer som finns för området. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av projektuppdrag för genomförande av östra 

Eslöv 
 Förslag till projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv 
 

Beredning 
För att möjliggöra ett effektivt och samordnat genomförande av de förändringar som 
föreslås i fördjupningen av översiktsplanen av östra Eslöv bör ett projekt startas upp. 
Ett förslag till projektuppdrag har tagits fram av Kommunledningskontoret som utgår 
från Eslövs kommuns projektmodell. Enligt förslaget samlas de arbeten och projekt 
som planeras i östra Eslöv under ett övergripande stadsutvecklingsprojekt. Det 
handlar i huvudsak om investeringsprojekt, exploateringsprojekt, övergripande 
utredningar och platsutveckling. Projektuppdraget är beroende av att fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv antas. Projektstart är planerat till våren 2022 och 
projektavslut år 2035. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Johan Andersson (S), Janet Andersson (S) och Sven-Olov 
Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 
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Beslut 
- Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv godkänns. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Se bilaga till protokollet. 

Beslutet skickas till  
Miljö och samhällsbyggnad 
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§ 206    KS.2020.0221 

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av april 2020 att ge Kommunledningskontoret i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till en kommunövergripande evenemangsstrategi. 

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med 
externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en 
begränsad tid med konkreta insatser. 

I mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslaget till Eslövs kommuns 
evenemangsstrategi med önskan om yttrande till berörda nämnder och 
Eslövs Stadskärneförening. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut: Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag på evenemangstrategi 
 Remissvar från Stadskärneföreningen avseende evenemangsstrategi för Eslövs 

kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109,2021 Yttrande över remiss 

av evenemangstrategi för Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51, 2021 Remissvar över förslag till 

evenmangsstrategi 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 65, 2021. Yttrande över förslag till 

evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Servicenämndens beslut § 74, 2021 Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi 

för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslag till Eslövs kommuns 
evenemangsstrategi på remiss med önskan om yttrande senast 15 juni 2021 till 
följande instanser: 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Servicenämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden 
 Eslövs Stadskärneförening 
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Samtliga remissvar är positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. 
I remissammanställning redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive 
remissvar.  

Ett nytt förslag till evenemangsstrategi har tagits fram utifrån de åtgärder som 
redovisas i bilaga ”Remissammanställning”.  

Följande åtgärder har gjorts: 

 Översta bilden på framsidan har ändrats. 
 Första stycket i strategin har ordet friluftsliv byts ut till ordet upplevelser. 
 Samtliga inkomna synpunkter kommer att tas tillvara i det framtida arbetet 

med en handlingsplan. 
  

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L), Christine 
Melinder (M) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med tillägget att strategin ska ses över för revidering en gång per mandatperiod. 

Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkanden. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till evenemangsstrategi för Eslövs 
kommun. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att strategin ska ses över för revidering en 
gång per mandatperiod. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 207    KS.2021.0348 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten"  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till åtgärder utifrån rapporten 
kring granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård och 
omsorgsverksamheten i Eslövs kommun som genomförts av kommunens 
förtroendevalda revisor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom 

vård- och omsorgsverksamheten 
 Revisionsrapport -  kompetensförsörjning inom  vård och omsorg 
 Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och 

omsorgsverksamheten 
 

Beredning 
Eslövs kommuns revisorer har granskat kommunens bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten. 

Bedömningen säger att det är en brist att vård- och omsorgsnämnden inte har en 
aktuell kompetensförsörjningsplan och att kommunstyrelsen brustit i sin 
uppföljningsplikt av densamma. Det finns dock ett aktivt arbete avseende 
kompetensförsörjning ute på enheterna inom förvaltningen och HR-avdelningen 
bistår i flertalet insatser, vilket innebär att förvaltningarna arbetar med olika insatser 
för att tillgodose såväl nuvarande som kommande kompetensförsörjningsbehov. 

Granskningen har lyft fram följande rekommendationer gällande kommunstyrelsen; 

 Fullfölja sin uppsiktsplikt genom att årligen följa upp nämndernas 
kompetensförsörjningsplaner samt utifrån dessa föra dialog med nämnderna 
kring deras samlade kompetensförsörjningsbehov. 

 I dialog med övriga nämnder klargöra ansvarsfördelningen avseende HR-
funktionen. 
  

Kommunledningskontoret förstår de slutsatser och rekommendationer som 
granskningen lyfter fram. Kommunledningskontoret genom HR-avdelningen 
kommer med anledning av rapporten se över sitt stöd till nämnderna i syfte att 
förbättra och förtydliga. Det kan till exempel behöva kompletteras med stödmaterial 
för hur arbetet ska bedrivas samt förtydliga vem som ger lokalt stöd i frågan och 
även förtydliga ett gemensamt arbetssätt för alla förvaltningar. 
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Förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjningsplanen kommer att följas upp 
och utvärderas årligen och diskuteras i bland annat kommunens ledningsgrupp. I 
samband med uppföljningen ska en dialog föras kring nämndernas samlade behov. 
Vid denna uppföljning klargörs ansvarsfördelningen mellan förvaltning och 
Kommunledningskontoret och diskuteras gemensamma vägar framåt. Den årliga 
uppföljningen av kompetensförsörjningsläget för kommunen som helhet kommer att 
redovisas i personalbokslutet. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över revisorernas 
granskningsrapport avseende bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsverksamheten som sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret 
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§ 208    KS.2021.0023 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 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 oktober 2021 
 Redovisning av ej besvarade motioner per oktober 2021 
 

Beredning 
Det finns 14 motioner som inte slutbehandlats. En av dessa är inte remitterad ännu, 
utan kommer att remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 
2021. Av de 14 motionerna är en äldre än ett år. Den var uppe för politiskt hantering 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för 
ytterligare beredning. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

 

  

34 ( 41 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-05 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 209    KS.2020.0548 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om: 

 Aktuell situation avseende Covid-19 
 Kommande ägarsamråd Ebo den 11 oktober 
 Kommande ägarsamråd Merab den 8 oktober 
 Förbättrat företagsklimat. Handlingsplan under framtagande, Eslövs kommun 

deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för förbättrat företagsklimat. 
Första träffen hålls den 6 oktober 

 Dialog med Trafikverket 
 Kommande workshop den 11 oktober med Region Skåne kring ny stambana 
 Rådhusets renovering och flytt av delar av Kommunledningskontoret samt 

kommunalråden 
  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 210  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2019.0495-2 Förfrågningsunderlag för upphandling och avtalshantering 

KS.2021.0228-1 Kravspecifikation inkl. anbudsformulär 

KS.2021.0028-11 Ordförandebeslut; tecknande av lokalt kollektivavtal om 
Krislägesavtal med Kommunal 

KS.2021.0285-1 Avropsavtal avseende Upphandlingskonsult delområde 2 IT, 
avseende dokument- och ärendehanteringssystem 

KS.2021.0228-14 Tilldelningsbeslut i förnyad konkurrensutsättning av 
upphandlingskonsult 

KS.2021.0321-3 Tilldelningsbeslut i upphandling av gånghjälpmedel 

KS.2021.0035-7 Lägenhetsarrende avseende Telefonen 1 

KS.2021.0260-5 Lägenhetsarrende Eslöv Faxen 1 Gustavslund 

KS.2021.0193-9 Tilldelningsbeslut i Förnyad konkurrensutsättning inom 
ramavtal Konsulter mark och exploatering, Ölycke 3. 

KS.2020.0186-35 Beslut om kungörelse detaljplanen för fastigheten Skatan 10 

KS.2016.0307-31 Ansökan om marklov för fällning av träd i parken Eslöv 54:2 

KS.2021.0196-5 Tilldelningsbeslut i upphandling av Entrémattor 2021 

KS.2016.0307-32 Kontrollplan fällning av träd Eslöv 54:2, Skomakaregatan 

KS.2021.0358-5 Personuppgiftbiträdesavtal mellan Eslövs kommun och DirSys 
AB 

KS.2021.0358-3 Tilldelningsbeslut gällande direktupphandling Konsult för 
upphandling av konsult för utredning av IT- funktionen 

KS.2021.0358-4 Tilldelningsbeslut i upphandling av Konsult för utredning av IT-
funkttionen 

KS.2020.0203-13 Eslövs kommuns yttrande över kompletteringen till Lommas ÖP 
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KS.2021.0380-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105, 2021 
Nyttjanderättsavtal för skateboardpark på fastigheten Sibbarp 
2:88 

KS.2021.0379-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106, 2021 
Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan Sallerup 50:18 och 50:20 

KS.2021.0297-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107, 2021 
Godkännande av överlåtelse av fastigheterna del av Billinge 
17:3 och del av Billinge 17:18 

KS.2021.0387-1 Avtal -Konsult för utredning av IT-funktionen 

KS.2021.0399-6 Kommunstyrelsens beslut § 114, 2021 Yttrande över remiss 
gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet O. Kavli AB 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 
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§ 211   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0010-40 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 89, 2021. Ekonomisk 

månadsrapport juli 

KS.2021.0010-41 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk månadsrapport juli 
2021 

KS.2021.0010-42 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 133, 2021 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 

KS.2021.0010-43 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Månadsuppföljning juli 
2021 

KS.2021.0417-2 Information samt utkast om kommuntal för anvisade nyanlända 
enligt bosättningslagen år 2022 i Skåne län 

KS.2021.0311-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117, 2021 Analys av 
flyttstudie 2020 

KS.2021.0431-1 Information till de borgerliga vigselförrättarna i länet 

KS.2021.0433-1 Servicenämndens beslut § 114, 2021 Investeringsprojekt för 
ombyggnad av Rådhuset, projekteringsskedet 

KS.2021.0434-1 Servicenämndens beslut § 116, 2021 Uppföljning av projekt 
Effektiv fastighetsförvaltning 

KS.2021.0433-2 Presentation Uppföljning av projekt Effektiv 
fastighetsförvaltning 

KS.2021.0433-3 Projektering Planlösning Rådhuset 

KS.2021.0342-2 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 

Valn.2021.0002-3 Valnämndens beslut § 3, 2021 Översyn av valdistrikt inför 
allmänna val 2022 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 
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Återremissyrkande gällande ”Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021” 
ärende 9, Kommunstyrelsen 2021-10-05 

Sverigedemokraterna ser i stort positivt på förslaget till Bostadsförsörjningsprogram 2021 – riktlinjer 
för bostadsförsörjning i Eslövs kommun, förslag till antagandehandling. Vi delar dock inte 
uppfattningen om att både Region Skåne bostadsbehovsuträkning och Länsstyrelsens referenssiffror 
skulle vara radikalt felaktiga. Det är mer rimligt är att Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 
lägger sig i linje Region Skåne bostadsbehovsuträkning och Länsstyrelsens referenssiffror, varför 
Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjning bör vara att det ska byggas 135 bostäder i genomsnitt 
per år. 

Eftersom antalet nybyggda bostäder i bostadsförsörjningsprogrammet minskar ifrån föreslagna 200 
bostäder till 135 bostäder bör även befolkningstillväxten justeras till 0,675 procent årligen. Detta 
ligger också bättre i linje med hur utvecklingen historiskt har sett ut i Eslövs kommun. 

Utvecklingen av centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv bör primärt fokusera på trygghet och inte på 
ytterligare förtätning. 

Ovanstående gör att mål 1, 3 och 5 för Eslövs kommuns bostadsförsörjning bör justeras tillsammans 
med efterföljande kommentarer och indikatorer. 

Följande texter behöver justeras och få både en bättre samstämmighet och tydlighet i 
bostadsförsörjningsprogrammet: 

De som flyttar från Eslöv är främst unga vuxna i högskolestudieålder 

Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än bostadsbehovet vilket indikerar 
att det finns flera hushåll som inte kan efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med 
Skåne har dock Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikationer. 

Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund 

Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga hemmaboende och det 
negativa flyttnettot bland unga behövs fler lämpliga bostäder för unga 

Inledningen bör ha en tydligare koppling till bostäder för unga som söker sin första bostad och äldres 
bostäder, samt mer likt den inledningen som stod i samrådshandlingen. 

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att 

- ärendet återremitteras för omarbetning i enlighet med ovanstående text för förändring, 
förbättring, förädling 
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Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv  

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

 

Reservation gällande ”Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv” ärende 11, 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 

 

Sverigedemokraterna delar inte uppfattningen om att det krävs ett projekt för att genomföra 
stadsomvandlingen av östra Eslöv. Tvärtom är det för hela Eslövs kommuns utveckling av yttersta vikt 
att inte ett enskilt område särbehandlas gentemot andra områden. Man kan redan idag konstatera 
att utvecklingen i Eslövs tätort är starkt förfördelat gentemot byarna och landsbygden. Att starta upp 
ett projekt för att förverkliga de långsiktiga planer som finns för östra Eslöv innebär en 
nedprioritering av alla andra områden. 

Utvecklingen av hela Eslövs kommun bör hanteras effektivt och samordnat för att möjliggöra 
genomförande av de förändringar som beslutas i Eslövs kommun. 

Om man skulle ta fram ett större projektuppdrag som innefattar alla områden Eslövs kommun ser 
utvecklingspotential så ser Sverigedemokraterna positivt på det som framkommer i beredningen. Att 
samla arbeten och projekt som planeras i Eslövs kommun, där det i huvudsak handlar om 
investeringsprojekt, exploateringsprojekt, övergripande utredningar och platsutveckling- 

 

Med hänvisning till ovan yrkade Sverigedemokraterna att avslå förslaget till beslut om 
projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv. 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

 

För Sverigedemokraterna i Eslöv 

Ted Bondesson (SD) Marlen Ottesen (SD) Cvetanka Bojcevska

41 ( 41 )


	b3aba159-add2-4f36-8263-ab1b3f87ca2e.docx
	Innehåll
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beslut
	Beslut


	501db6f9-1112-4f57-a643-a4c71a10111e.docx
	6d186411-6ca0-4955-baec-f8e021617721.docx

