
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-26 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-18:30  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Janet Andersson (S) 
Tony Hansson (S) 
Mikael Wehtje (M) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Marlén Ottesen (SD) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Lars Månsson (S)  ersätter Marianne Svensson (S) 
Bertil Jönsson (C)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Peter Sjögren (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §§213-215 
Moa Åhnberg (planarkitekt) §§216-217 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) §§216-224 
Malin Fremling (HR-strateg) §220 
Mikael Vallberg (planchef) §222 
Filip Preston (mark- och exploateringsingenjör) §§222-223 
Patrik Carlsson (konsult, Söllscher lantmäterikonsult) §§222-223 

  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-10-29   
  
Protokollet omfattar §§212-230 
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Innehåll 
 

§212 Val av justerare 

§213 Valnämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella 
frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de 
ekonomiska styrprinciperna 

§214 Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 

§215 Godkännande av årsredovisning för Finsam 2020 och beviljande av 
ansvarsfrihet 

§216 Yttrande över remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) 

§217 Yttrande över samrådsremiss - En ny regional anläggning av vårt 
avloppsvatten 

§218 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 

§219 Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2022 

§220 Antagande av policy för arbetsmiljö och hälsa 

§221 Antagande av riktlinjer för intern kontroll 

§222 Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 

§223 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Stenbocken 14 och 
15 i Eslöv 

§224 Avsiktsförklaring om fortsatt medverkan i Leaderprojekt rörande 
utveckling av destination Rönne å och Ringsjön 

§225 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om att utreda effekterna 
och konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning 

§226 Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan 

§227 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) 
om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter 

§228 Kommundirektören informerar 

§229 Redovisning av delegeringsbeslut 

§230 Anmälningar för kännedom 
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§ 212  

Val av justerare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera protokollet den 29 
oktober 2021. 

Ted Bondesson (SD) utses till ersättare. 

Paragrafen är justerad 
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§ 213    KS.2020.0549 

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

Ärendebeskrivning  
Tony Hansson (S), ordförande i valnämnden, informerar om nämndens verksamhet. 
Valnämnden är en obligatorisk nämnd och har till uppgift att genomföra val till 
riksdag, region och kommun samt val till Europaparlamentet. Nästa val till riksdag, 
region och kommun hålls den 11 september 2022. Valnämnden har haft ett möte 
hittills i år. Beslut som valnämnden fattar inför valet rör vallokaler, lokaler för 
förtidsröstning, förordnande av röstmottagare och beslut om hur valsedlarna ska 
läggas ut i vallokalerna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 214    KS.2021.0001 

Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger förslag till budget 2022 och plan för åren 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattat fem år. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 
 Styrande majoritetens förslag till budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 

inklusive investeringsbudget 2022-2026 och exploateringsbudget 2022-2025 
samt skattesats 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123, 2021 Budget 2022 samt 
flerårsplan 2023-2025 för Kommunledningskontoret 

 Reviderad Budget 2022 för kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret 
 Central samverkan budget 2022 
 Bilaga 1. Fackliga yrkanden till budget för 2022 
 Bilaga 2. Naturvetarnas yrkanden budget 2022 
 Bilaga 3. Akademikerförbundet SSRs yrkanden till budget 2022 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 113, 2021 Rättelse av beslut § 113 Budget 

för 2022 med flerårsplan 
 Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 162, 2021 Budget 2022 samt 

plan 2023-2025 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Budget 2022 miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 78 2021 Yttrande över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025 
 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 

2023-2025 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Sifferbilaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 79 Yttrande över förslag till vårbudget 2022 

med flerårsplan 2023-2025 
 Underlag förslag till yttrande textdel Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 
 Underlag förslag till yttrande sifferdel Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 
 Överförmyndarnämndens beslut § 81, 2021 Förslag till beslut budget för 2022, 

plan 2023-2025 
 Budget 2022, plan 2023-2025 Överförmyndarnämnden 
 Barn- och familjenämnden § 93, 2021 Yttrande över budgetram 2022 och 

flerårsplan 2023-2025 
 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 

2023-2025 avseende barn- och familjenämnden 
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 Sifferbilaga  Barn- och familjenämnden 
 Servicenämndens beslut § 108, 2021 Yttrande över Budget 2022 och Plan 2023-

2025 samt Investeringsplan 2022-2026 
 Förslag till beslut; Serviceförvaltningens yttrande över förslag till Budget 2022 

och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026, 2021-09-07 
 Sverigedemokraterna Eslövs förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 

Beredning 
Kommuninvest begär varje år ett förtydligat borgensåtagande från kommunen varför 
kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till borgensåtagande. 
Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov. 

Den styrande majoritetens förslag till budget bygger på oförändrad skattesats. 

Nämnderna har yttrat sig över förslaget till budget. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsyrkandet att kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen 
till 20,54 kronor för 2022. Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Tony 
Hansson (S) instämmer i yrkandena. 

Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget och bifall till förvaltningens förslag till beslut avseende 
borgensförbindelse för de kommunala bolagen och fastställande 
av nyupplåningsramen samt Catharina Malmborgs (M) yrkande om skattesatsen. 

Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) yrkande om 
skattesatsen samt bifall till förvaltningens förslag till beslut avseende 
borgensförbindelse för de kommunala bolagen och fastställande 
av nyupplåningsramen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena om fastställande av skattesatsen till 
20,54 kronor, borgensförbindelse för de kommunala bolagen för ett lånebelopp om 
två miljarder kronor samt fastställande av nyupplåningsramen inklusive upplåning 
till VA SYD till 400 miljoner kronor för 2022 och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dem. 

Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om 
bifall till majoritetens budgetförslag mot Fredrik Ottesens (SD) m fl yrkande om 
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 
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Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

 Godkänna majoritetens förslag till budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 
inklusive investerings- och exploateringsbudget. 

 Fastställa skattesatsen till 20,54 kronor för 2022. 
 Att såsom för egen skuld ingå borgen för Eslövs Bostads AB och 

Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett 
totalt belopp om två miljarder kronor.  

 Fastställa nyupplåningsramen år 2022 för kommunen till 400 miljoner 
kronor inklusive upplåning till VA SYD. 
  

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om godkännande av 
majoritetens budgetförslag till förmån för eget yrkande. 

Ej deltagande i beslut  
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. Centerpartiet deltar inte i beslutet avseende den 
del som rör vilket budgetförslag som ska godkännas. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 215    KS.2021.0212 

Godkännande av årsredovisning för Finsam 2020 och beviljande av 
ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för FINSAM har behandlat årsredovisningen för 2020 vid sammanträde 
den 25 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisning för FINSAM 2020 
 Revisionsberättelse Finsam MittSkåne 
 Styrelseprotokoll 1, 2021-03-25 Finsam Mittskåne 
 Årsredovisning 2020, Finsam MittSkåne 
 

Beredning 
Kommunen ska behandla godkännande av resultat- och balansräkning samt 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. I protokoll från styrelsens sammanträde den 
25 mars 2021 har styrelsen ställt sig bakom förslaget till årsredovisningen utan 
ändringar. Revision är utförd utan anmärkningar. I årsredovisningen framgår att det 
citat ”under 2020 skett stora förändringar inom Finsam MittSkåne då verksamheten 
genomgått tre chefsbyten, vilket givetvis påverkat såväl medarbetare som 
verksamheten i stort. Att världen samtidigt drabbats av en pandemi och att vi och 
våra samverkansparter tvingats hitta nya sätt att samverka och mötas; har även detta 
varit en ansträngande utmaning för samtliga.” 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna FINSAM Mittskånes årsredovisning 2020 
och bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 216    KS.2021.0398 

Yttrande över remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun är som remissinstans inbjuden att lämna synpunkter på 
betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53). Regeringen tillsatte 
den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om 
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, samt att undersöka alternativa 
förslag i fall bestämmelsen inte kan tas bort. Detta för att göra miljöprövningen av 
vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. Remisstiden för betänkandet 
är 13 juli-5 november 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över (SOU 2021:53) Betänkande av utredningen en 

rättssäker vindkraftsprövning 
 Kommunledningskontorets synpunkter över (SOU 2021:53) Betänkande av 

utredningen en rättssäker vindkraftsprövning 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 2021 Remissvar gällande 

en rättssäker vindkraftsprövning 
 Remisshandling, En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) 
 Remissmissiv En rättssäker vindkraftsprövning 
 

Beredning 
Förslaget i betänkandet innebär att en kommun i sin översiktsplan ska peka ut 
lämpliga områden för vindkraftsetablering och att ansökningar inom dessa (med ett 
fåtal undantag) ska få ett positivt lokaliseringsbeslut. En kommun har, från att 
ansökan inkommit från sökande, sex månader på sig att meddela sitt 
lokaliseringsbeslut. Till skillnad från idag måste beslutet motiveras och det går att 
överklaga. Eslövs kommuns yttrar sig över förslaget till betänkande med 
utgångspunkt i två perspektiv, dels prövningen utifrån miljöbalken (Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 2021) och dels det kommunala 
planmonopolet (Kommunledningskontorets synpunkter). Kommunen ställer sig 
positiv till förslaget utifrån båda perspektiven. 

Eslövs kommun arbetar redan idag för att hanteringen av kommunal tillstyrkan 
(bifall) eller avstyrkan (avslag) vid prövning av vindkraftsetablering ska ske 
skyndsamt och i dialog med sökande. Beslut om avstyrkan motiveras tydligt och 
hänsyn tas till särskilt känsliga områden. Därför betyder det nya förslaget i praktiken 
ingen ändring vad gäller ärendegången hos kommunen. Skillnaden blir att arbetet 
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regleras genom lagstiftning och en mer rättssäker ärendehantering. Eslövs kommun 
bedömer att ändringen i 16 kap. 4§ miljöbalken gällande tillstyrkan av 
vindkraftsanläggning är tillräcklig för att uppfylla syftet med ändringen. 

Den stora förändringen handlar om den översiktliga planeringen och 
översiktsplanens roll för prövning av vindkraftsetablering. Eslövs kommun ser 
positivt på att översiktsplanen får en tydlig roll vid prövningen av 
vindkraftsetablering samt att förslaget till betänkande inte föreslår att återinföra 
detaljplanekravet. Vidare anser Eslövs kommun att det är en intressant idé med ett 
kommunalt planeringsstöd. Kommunen delar slutsatsen om att det är viktigt att 
administrationen kring stödet inte får bli betungande för den kommunala nivån. 

Dock vill Eslövs kommun lyfta fram några aspekter vilka kommunen anser behöver 
förtydligas i förslaget till betänkande. En inaktuell översiktsplan kan enligt förslaget 
inte ligga till grund för ett lokaliseringsbeslut. Istället får kommunen då ”bedöma alla 
projekt enskilt”. Vad innebär detta i praktiken? Vilken tyngd kommer kommunens 
bedömning att få i prövningen? Det är angeläget att kommunen inte förlorar sin rätt 
att yttra sig. Vidare framkommer i förslaget att flera projektörer kan begära ett 
lokaliseringsbesked för samma område. Detta riskerar att belasta kommuner med 
attraktiva områden. För att inte skapa en marknad där positiva lokaliseringsbeslut 
saluförs vill Eslövs kommun betona vikten av att möjliggöra debitering för 
handläggning. Eslövs kommun bekräftar även förslagets slutsats om att 
möjligheterna till ekonomisk kompensation behöver utredas vidare. 

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

Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) yrkar att yttrandet ändras i enlighet 
med deras förslag. Förslaget finns som bilaga till protokollet. 

Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) m fl yrkande. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsen antar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 2021 
Remissvar gällande en rättssäkervindkraftsprövning samt Kommunledningskontorets 
synpunkter över (SOU 2021:53) Betänkande av utredningen en rättssäker 
vindkraftsprövning som sina och sänder dem till Miljödepartementet. 
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Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till  
Miljödepartementet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 217    KS.2021.0419 

Yttrande över samrådsremiss - En ny regional anläggning av vårt 
avloppsvatten  

Ärendebeskrivning  
VA Syd har skickat samrådsunderlag till Eslövs kommun avseende en ny regional 
anläggning för rening av avloppsvatten. Samrådstiden är 25 augusti-3 november 
2021. 

Sveriges avloppsreningsverk byggdes för 40–60 år sedan för att skydda vår hälsa och 
vår miljö. Gamla reningsverk behöver idag på flera håll byggas ut och moderniseras, 
för att möta en stark befolkningsökning och för att klara skarpare krav på bättre 
rening. I Lund-Malmö-regionen behöver Källby avloppsreningsverk i Lund och 
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö nya uppdaterade tillstånd. Ansökan om nya 
tillstånd är en process som kan ta flera år. 

Med projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne söker nu VA SYD tillstånd 
för en regional anläggning som gör det möjligt för flera kommuner att samverka för 
att sänka nödvändiga investeringskostnader och skydda våra vatten. En regional 
anläggning ersätter behovet av utbyggnad av lokala mindre avloppsreningsverk i 
Lund-Malmö-regionen. Aktuellt samråd är en del av hela tillståndsprocessen. 

VA Syd ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt utökad 
verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk 
samt nya avloppstunnlar mellan Lund och Malmö samt i centrala Malmö. Ansökan 
om nytt tillstånd sker i syfte att kunna ta emot avloppsvatten via avloppstunnlar från 
centrala Malmö och från Lund. Förutom anläggandet av avloppstunnlar, som 
benämns Överföring Lund – Malmö (ÖLM) och Malmö avloppstunnel (MAT) 
omfattas ansökan av ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk samt nya 
utloppsledningar från avloppsreningsverket till Öresund. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar Samråd om en ny regional anläggning för rening av 

vårt avloppsvatten 
 Samråd En ny regional anläggning av vårt avloppsvatten 
 Samrådsunderlag - En ny regional anläggning av vårt avloppsvatten 
 Samrådsunderlag - bilaga 1 
 Samrådsunderlag - bilaga 2 
 Samrådsunderlag - bilaga 3 
 Samrådsunderlag - bilaga 4 
 Karta, justering av schakt S12 
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 Karta, justering av schakt S13 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har samrått med Gata, trafik och park samt 
kommunekologen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Likaså har samråd 
skett med planavdelningen på Kommunledningskontoret. 

Eslövs kommun berörs inte av den regionala anläggningen för rening av 
avloppsvatten då den inte innefattar Eslövs kommuns VA-system. Om- och 
utbyggnaden medför inte heller någon påverkan på naturmiljön i kommunen och 
sannolikt kommer inte trafikflöden i Eslövs kommun påverkas nämnvärt under 
byggskedet. 

Däremot föreligger en farhåga om att VA Syds begränsade resurser blir än mer 
begränsade vid ett förverkligande av den regionala anläggningen. Eslövs kommun 
erfar redan att kommunens VA-system är eftersatt och att VA Syd inte har tagit fram 
erforderliga planer för nödvändiga åtgärder. Samtidigt tillkommer nya krav från 
myndigheter på till exempel saneringar, kartläggningar, skydd och så vidare vilket 
kräver ett nära samarbete mellan kommunen och VA Syd och att båda parter bidrar 
till att uppfylla kraven. Dessutom har Eslövs kommun utbyggnadsplaner i enlighet 
med översiktsplanen som kräver om- och tillbyggnad av befintligt VA-nät i Eslövs 
kommun. Det är därför av stor vikt att fördelningen av VA Syds resurser når alla 
delägare. 

Eslövs kommun har tidigare efterfrågat, och gör det igen, en indikator som redovisar 
förhållandet mellan kommunernas input till VA Syd och VA Syds output till 
respektive kommun. 

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

Beslut 
- Förslaget till remissvar antas som kommunstyrelsens eget och översänds till VA 
Syd.  

Beslutet skickas till  
VA Syd, samrad@vasyd.se, ange i rubrikraden: Samråd Hållbar avloppsrening 

Paragrafen är justerad 
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§ 218    KS.2021.0341 

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021  

Ärendebeskrivning  
Storkprojektet har skickat fadderbrev och ansökan om stöd för projektet till 
kommunen. Handlingarna har landat hos Miljö och Samhällsbyggnad och ärendet har 
behandlats i miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att stötta Storkprojektet 
ekonomiskt med 40 000 kronor under 2021 och att kommunstyrelsen stöttar 
Storkprojektets långsiktiga bevarandearbete genom ett årligt bidrag på 40 000 kronor 
med start 2022. 

Storken etablerade sig i Skåne redan på 1400-talet. Den omfattande landskaps- 
förändringen som skedde på 1800-talet ledde dock till att storken försvann helt 
omkring 1950-talet. Storkprojektet, som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne 
med stöd av Skånes Ornitologiska Förening, har sedan 1989 lyckats bygga upp en 
vild stam med 80 fria par som häckade i Skåne 2020. 

Storkprojektet är väl känt för sina framgångar och goda resultat, inte bara regionalt 
utan även nationellt och internationellt. Idag har Storkprojektet tre hägn i Skåne 
varav ett i Eslövs kommun vid Flyinge Kungsgård. De andra två hägnen ligger i 
Hemmestorps Mölla, Sjöbo kommun, och Fulltofta, Hörby kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
 Fadderbrev från Storkprojektet 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115, 2021 Ansökan om stöd till 

Storkprojektet i Skåne 2021 
 

Beredning 
Eslövs kommun har i flera olika styrande dokument såsom miljöpolicy, 
naturmiljöprogram och politiska handlingsprogrammet, angett att kommunen ska 
skydda och värna den biologiska mångfalden samt vara en hållbar kommun, en 
ekokommun. Kommunen ska också bidra till att de globala hållbarhetsmålen 
(Agenda 2030) uppnås. 

Efter samtal med kommunens ena kommunekolog framgår det att kommunen stöttar 
flera olika vattenvårdsprojekt men i princip inga landbaserade art- och 
miljöbevarande projekt. Det föreligger en obalans i den ekonomiska stöttningen trots 
att hotbilden för vattenmiljöer och vattenbaserade arter inte är större än för 
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landmiljöer och landbaserade arter. Samtidigt förväntas skyddet för landmiljöer och 
landbaserade arter täckas av budgeten för naturvård. Budgeten är dock för liten för 
stöttning av till exempel Storkprojektet. 

Storkprojektet stöttas av ett tiotal skånska kommuner. Flertalet har inte storkhägn 
inom sitt egna geografiska område. Eslövs kommun däremot, är hemmakommun för 
ena storkhägnet. Storken är också en symbol för Skåne och biosfärområdet 
Vombsjösänkan. Storkhägnen samt ”storksläppen” drar till sig många besökare 
årligen, inte bara från Skåne utan även från andra delar av Sverige och norra Europa. 
Storkprojektet bidrar därmed till turism och rekreation i kommunen. Finansieringen 
av samarbetet bedöms därför vara av övergripande och strategisk karaktär och bör 
därmed beslutas av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
ändringen att kommunstyrelsen ska stötta Storkprojektets långsiktiga 
bevarandearbete genom ett årligt bidrag på 40 000 kronor under perioden 2022-2025. 
Madeleine Atlas (C), Lars Holmström (V), Janet Andersson (S) och Sven-Olov 
Wallin (L) instämmer i yrkandena. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att stötta Storkprojektet ekonomiskt med 40 000 kronor 
under 2021. 

- Kommunstyrelsen beslutar att stötta Storkprojektets långsiktiga bevarandearbete 
genom ett årligt bidrag på 40 000 kronor under perioden 2022-2025. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 219    KS.2021.0432 

Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2022  

Ärendebeskrivning  
Skånes Arkivförbund är en opolitisk ideell förening med medlemmar både från 
enskilda och offentliga arkivverksamheter samt lokala, regionala och nationella 
organisationer, föreningar och mindre företag. Enskilda personer har också möjlighet 
att teckna stödjande medlemskap. Verksamheten finansieras främst genom regionalt 
anslag från Region Skåne, kommunala bidrag från Skånes kommuner, statligt bidrag 
från Kulturrådet samt genom medlems- och hyllavgifter. 

Skånes Arkivförbund ansöker om ett bidrag om 20 000 kronor för 2022 för 

 att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra enskilt arkivmaterial från och om 
enskilda verksamheter som haft geografisk hemvist i Eslöv kommuns 
geografiska område. 

 stöd till lokala organisationer och näringsliv i Eslövs kommuns geografiska 
område i arkiv- och dokumenthantering. 

 stöd till forskare och forskning i lokalhistoriska källor. 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förslag att avslå ansökan från Skånes Arkivförbund 
 Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2022 
 Verksamhetsberättelse 2020 Skånes arkivförbund 
 Årsredovisning Skånes Arkivförbund 2020 
 

Beredning 
Eslöv kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera, vilka tillhandhåller 
expertis på arkivområdet om kommunen om ett sådant behov skulle uppstå. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen avslår ansökan om 
verksamhetsstöd från Skånes Arkivförbund. 

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

Beslut 
- Ansökan om bidrag till verksamheten vid Skånes Arkivförbund för 2022 avslås. 

Beslutet skickas till  
Skånes Arkivförbund 

Paragrafen är justerad 
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§ 220    KS.2021.0271 

Antagande av policy för arbetsmiljö och hälsa  

Ärendebeskrivning  
Arbetsmiljöfrågor är centrala för alla arbetsgivare och en viktig strategisk fråga både 
inom arbetet med attraktiv arbetsgivare såväl som ur ett rättsligt perspektiv. Alla 
arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy. 
Eslövs kommuns nuvarande policy för arbetsmiljö och hälsa ska enligt tidigare beslut 
ses över och vid behov revideras under 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 juni 2021. Därefter 
har revideringar gjorts och policyn tas nu upp i kommunstyrelsen igen inför beslutet i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Policy för arbetsmiljö och hälsa 
 Förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa 
 

Beredning 
Det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö och hälsa, har tagits fram av 
kommunledningskontoret. Förslaget är samverkat med de fackliga organisationerna. 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
ställer krav på att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön. Dessa mål ska även vara kända av arbetstagarna. I den årliga 
uppföljningen av Eslövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete har behov av att 
tydliggöra dessa mål identifierats. I det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö 
och hälsa har därför dessa mål förtydligats och lyfts fram. Det reviderade förslaget 
till Policy för arbetsmiljö och hälsa föreslås ersätta existerande Policy för arbetsmiljö 
och hälsa. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta Policy för arbetsmiljö och hälsa att gälla från 
och med 1 januari 2022. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att tidigare gällande Policy för arbetsmiljö 
och hälsa upphör att gälla samma dag. 
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- Kommunfullmäktiga föreslås besluta att ny Policy för arbetsmiljö och hälsa ses 
över för revidering senast under 2025. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 221    KS.2021.0473 

Antagande av riktlinjer för intern kontroll  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för intern kontroll som ska ersätta 
reglementet för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för intern kontroll 
 Förslag till riktlinjer för intern kontroll 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har granskat kommunens arbete med 
intern kontroll och har bedömt att det arbete som görs inte är tillräckligt samt att 
arbetet inte följer reglementet. Revisionen anser att kommunstyrelsen borde ta fram 
anvisningar för hur nämnderna ska arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser samt 
att kommunstyrelsen behöver förbättra sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06, § 88, att ge Kommunledningskontoret i 
uppdrag att upphandla en risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen och 
övriga nämnders verksamhetsområden. Beslutet anger även att den nya interna 
kontrollen ska gälla från och med 2022. 

Kommunens ledningsgrupp bedömde att tiden var alltför kort för att upphandla 
konsulter som kan bistå i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser och genomföra 
analyserna. Ledningsgruppen bedömde att det finns tillräckligt med kompetens inom 
organisationen för att ta fram anvisningar och mallar för ett likriktat arbete med 
intern kontroll. 

En översyn av reglementet för intern kontroll med tillhörande 
tillämpningsanvisningar har gjorts. De båda dokumenten var i många delar 
likalydande samt i behov av en uppdatering. Riktlinjer för intern kontroll är resultatet 
av den översynen. 

Utöver riktlinjerna finns stödmaterial framtaget som ska hjälpa nämnderna att ta fram 
risk- och väsentlighetsanalyser, kontrollplaner och uppföljningar av kontrollplaner. 
Eftersom dessa då är i form av rutiner kan dessa löpande ändras, om behov uppstår. 
Det är av stor vikt att arbetet hela tiden utvecklas och då kan även anvisningar 
behöva ändras löpande för att ge maximalt stöd i arbetet med intern kontroll. 

 Riktlinjer och stödmaterial har tagits fram i samråd med tjänstepersoner från olika 
förvaltningar som arbetar med intern kontroll. 
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 Eftersom de nya riktlinjerna ersätter det reglemente för intern kontroll som antogs 
2002-09-30, § 63, måste beslut fattas om att reglementet ska upphöra att gälla. Till 
reglementet för intern kontroll hör tillämpningsanvisningar som antogs av 
kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80. Dessa tillämpningsanvisningar måste nu också 
beslutas upphöra att gälla. 

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

Beslut 
- Förslag till riktlinjer för intern kontroll antas. 

- Riktlinjer för intern kontroll ska revideras en gång per mandatperiod. 

- Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2002-09-
03 (§ 80), ska upphöra att gälla. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2002-09-30 (§ 63), ska upphöra att gälla. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 222    KS.2017.0479 

Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde den 16 januari 
2018 fastighetsägarna ett positivt planbesked för att genom en detaljplaneprocess 
pröva om den aktuella marken är lämplig för ett varierat kvarter innehållande 
bostäder och handel. Kommunledningskontoret har nu genomfört 
detaljplaneprocessen och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Plankarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Trafik och parkeringsutredning från Sweco 
 Bullerutredning Kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Översiktligt projekterings-PM Geoteknik från Sweco 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning från Relement 
 Miljöundersökning bensinstation för kv. Stenbocken 14-15 
 PM dagsljus Kv Stenbocken 14-15 
 Samrådsredogörelse för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 

Beredning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under samråd och granskning har 
sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförda 
synpunkter och kommunens kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen 
och granskningsutlåtandet. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras i 
enlighet med följande för förändring, förbättring och förädling: Bebyggelse i den 
omfattning som tillåts i detaljplanen är för stor för att vara lämplig på platsen. Detta 
både gällande antalet lägenheter och maximala antalet våningsplan. En sådan 
bebyggelse skulle förändra stadsbilden och passar inte in ibland kringliggande 
byggnation. Man kan, bör och ska ta ytterligare hänsyn till kulturmiljön. 
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Catharina Malmborg (M), Madeleine Atlas (C), Bertil Jönsson (C), Janet Andersson 
(S), Sven-Olov Wallin (L), Johan Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut.  

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om 
återremissyrkandet faller. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet 
ska avgöras på sammanträdet 

Ordförande ställer därefter proposition på Catharina Malmborgs (M) yrkande mot 
Fredrik Ottesens (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Catharina Malmborgs (M) yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att anta Detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, 
Eslövs kommun. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 223    KS.2021.0218 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Stenbocken 14 
och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
I samband med att en ny detaljplan antas för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i 
centrala Eslöv tecknas exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen. 
Den nya detaljplanen medger ny bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner 
samt innehåller ombyggnad och utbyggnad av gator och allmänna platser. 
Detaljplanen kommer genomföras av två olika etapper och med hänsyn till 
ägarförhållanden inom området tecknas tre olika exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal för Stenbocken 14 och 15 
 Förslag till exploateringsavtal för Stenbocken 15. 
 Förslag till exploateringsavtal Stenbocken 14, västra delen. 
 Förslag till exploateringsavtal Stenbocken 14, östra delen. 
 Översiktligt kartmaterial över Stenbocken 14 och 15. 
 

Beredning 
De framtagna förslagen till exploateringsavtal reglerar genomförande av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Stenbocken 14 och 15. Den nya detaljplanen medger 
ny bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner samt innehåller ombyggnad och 
utbyggnad av gator och allmänna platser. 

Exploateringsavtalen är framtagna i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. Avtalen innehåller åtaganden 
för exploatörerna att bekosta och utföra ombyggnad av de allmänna platser som 
detaljplanen reglerar. Detta innefattar anläggandet av gångväg mellan Västergatan 
och Repslagargatan, ombyggnad av gång- och cykelväg längs Västergatan samt torg 
och gång- och cykelväg vid Västerlånggatan. 

Inom den tillkommande kvartersmarken ska exploatörerna bekosta och utföra 
åtgärder för att ta hand om och fördröja dagvatten. Vidare ska även lekplats och 
gemensamma anläggningar färdigställas. 

Indelning av etapper har gjorts utifrån ägarförhållandena i området samt hur 
exploateringen är tänkt att genomföras. Utbyggnad av den västra delen, i dagsläget 
obebyggd, kommer ske som en första etapp. Den östra delen kommer byggas ut i ett 
senare skede. 
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Arbetet med framtagandet av exploateringsavtalen har skett genom Söllcher 
Lantmäterikonsult AB som är kommunens upphandlade konsult inom mark- och 
exploatering. I arbetet har samråd skett med Miljö och Samhällsbyggnad samt VA 
SYD. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till Exploateringsavtal för 
Stenbocken 14, västra delen. 

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till Exploateringsavtal för 
Stenbocken 14, östra delen. 

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till Exploateringsavtal för 
Stenbocken 15. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 224    KS.2019.0475 

Avsiktsförklaring om fortsatt medverkan i Leaderprojekt rörande 
utveckling av destination Rönne å och Ringsjön  

Ärendebeskrivning  
Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, 
framförallt atlantlax, ål och öring. Idag finns tre kraftverk, som utgör 
vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå 
fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun 
med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt 
flödande å. Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då 
åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån. 

Med utgångspunkt i detta initierades Naturturism Rönne å och Ringsjön - en 
förstudie under hösten 2019 som är ett samarbete mellan de sex kommuner - Eslöv, 
Hörby, Höör, Klippan, Åstorp, Ängelholm - som är belägna i anslutning till Rönne å 
och Ringsjön. Projektet finansieras med stöd av Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund och Europeiska havs-och fiskerifonden. Arbetet påbörjades i början på 
hösten 2020 och avslutas mars 2022.  

Nu vill man gå vidare till ett genomförandeprojekt ”Destination Rönne Å och 
Ringsjön” för att ta vara på resultateten från förstudieprojekt som pågår där man 
redan nu ser att det finns en stor potential för att utveckla naturturismen i området. 
Dessutom finns ett stort engagemang från både näringslivet, föreningslivet och 
kommunerna. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Leaderprojekt rörande utveckling av destination Rönne å och 

Ringsjön 
 Projektplan Destination Rönne å och Ringsjön 
 

Beredning 
Syftet med genomförandeprojektet ”Destination Rönne Å och Ringsjön” är att ta 
vara på både den nya kunskapen som kommer genom förstudien, men inte minst att 
ta vara på engagemanget och viljan att fortsätta och på så sätt snabbare nå målet att 
utveckla en ny destination för natur och friluftsliv. Det väntas ge positiva effekter på 
alla involverade: berörda kommuner, invånare, aktörer inom besöksnäringen och 
föreningsliv samt naturligtvis alla nya besökare. 

Projektet syftar vidare till att skapa ökad affärsnytta och nya möjligheter för den 
lokala besöksnäringen, öka attraktionskraften för landsbygden samt främja ett fortsatt 
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och långsiktigt samarbete mellan kommunerna i deltagande kommuner samt med 
Familjen Helsingborg. 

Förstudien kommer att bli en värdefull kunskapsplattform med både konkreta förslag 
på fortsatt utveckling av naturturismen och kartläggningar av intressenter, 
besöksplatser etc. Förstudien kommer bland annat att innehålla en kartläggning av 
området, av markägare, företag och föreningar som verkar med Rönne å och 
Ringsjön som utgångspunkt. Vidare kommer etablerade och presumtiva 
besöksplatser att identifieras, liksom möjliga platser för större besökscentrum. 

Enligt nuvarande plan kommer rivningen av kraftverken i Klippans kommun kunna 
inledas under 2023 och vara slutförd 2025. För att ta vara på de möjligheter som ett 
fritt flöde i Rönne å ger, är det angeläget att utvecklingen av den nya destinationen 
kan komma igång snarast. 

Vad ska göras i projektet:  

 Utveckla en digital plattform för att synliggöra och utveckla Destination 
Rönne å och Ringsjön. Ta fram en ny design för gemensam kommunikation 
av destinationen 

 Utveckla nätverk mellan kommuner, besöksnäring och föreningslivet som 
bidrar i utvecklingen av den nya destinationen. 

 Utveckla en plan för hur destinationen ska drivas, utvecklas och förvaltas 
långsiktigt. 

 Arrangera en större fotoutställning kopplat till fototävling 
 Öka kunskap om natur och friluftsliv samt och turism genom föreläsningar 

både för deltagande och för allmänheten. 
 Få fler besökare och fler gästnätter till området 

  
Långsiktiga mål med projektet: 

 Rönne å och Ringsjön ska vara ett hållbart besöksmål som attraherar såväl 
fritidsfiskare som naturintresserade både lokalt och globalt. 

 Destinationen ska bli Skandinaviens självklara fiskedestination. 
 Destination Rönne å och Ringsjön ska bidra till livskvalitet för invånarna i 

området och attrahera nya besökare och boenden i våra sex kommuner. 
 Den nya destinationen ska bidra till ökade kunskaper bland invånare och 

besökare om natur, allemansrätt och hållbarhet. 
 En utvecklad samverkan mellan sex skånska kommuner bidrar till fortsatt 

samarbete med nya innovationer och gemensamt framtidsarbete. 
 Projektet ska och skapa goda förutsättningar för nya företagsetableringar samt 

bidra till att stärka och utveckla befintliga företag inom destinationen. 
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Finansiering för ”Leaderprojekt Destination Rönne Å och Ringsjön” delas mellan 
samtliga kommuner efter folkmängd. Eslövs kommun del är 120 000 kr för hela 
projekttiden på 2 år med start år 2022. Finansiering av projektet tas inom 
Kommunledningskontorets ordinarie budgetram. 

 Kommunledningskontoret bedömer att det är viktigt att detta projekt får fortsätta 
vidare in i ett genomförandeprojekt för att ta vara på resultateten från 
förstudieprojekt där man ser att det finns en stor potential för att utveckla 
naturturismen i området Rönne å och Ringsjön. Kommunledningskontoret bedömer 
därför att kommunen bör medfinansiera Leaderprojekt ”Destination Rönne Å och 
Ringsjön”. 

Beslut 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna avsiktsförklaring om fortsatt 
medverkan i Leaderprojekt rörande utveckling av ”Destination Rönne å och 
Ringsjön”. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 225    KS.2021.0047 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om att utreda effekterna 
och konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottosen (SD) har lämnat en motion om att om att utreda en ny kommunal 
organisation där kommunen skulle organiseras som en enda förvaltning med 
kommunchefen som förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottosen (SD) om att utreda 

effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning 
 Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) - Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa 
En kommun - En förvaltning 

 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att inför En kommun - En förvaltning 

 Bilaga till motion 
 

Beredning 
Fredrik Ottosen (SD) menar i sin motion att det finns ett behov av en utredning av 
den kommunala organisationen i Eslöv. Motionären menar vidare att en organisation 
som bygger på ”En kommun – En förvaltning”- tanken skulle ”…främja ett 
effektivare utnyttjande av resurserna och skapa mer nytta åt skattebetalarna, med 
större fokus på kommunens obligatoriska uppgifter än de frivilliga.” 

Det har gjorts utredningar i andra kommuner kring denna fråga, vilka motionären 
hänvisar till och det finns ett antal kommuner där denna organisationsform redan 
finns idag. Det råder dock ingen konsensus kring ifall detta är en organisationsform 
som automatiskt leder till de fördelar som motionären lyfter i sin motion. 

Motionen syftar till att utreda effekterna och konsekvenserna av en omorganisation 
utifrån ”En kommun – En förvaltning”. En sådan utredning skulle behöva bli både 
omfattande och grundlig, då det är en stor förändring som föreslås. Det är enligt 
Kommunledningskontoret inte optimalt att så tidigt efter en pandemi (vilken inte helt 
är över), med de organisatoriska svårigheter denna dragit med sig, starta en utredning 
av denna omfattning av den kommunala organisationen. Kommunens olika 
verksamheter visar ett behov av stabilitet och lugn och endast genom att en sådan 
fråga väcks genom en utredning kan få stora konsekvenser. Ett annat skäl som talar 
emot en utredning av denna typ i dagsläget, är att det är mindre än ett år till nästa val 
med alla de utmaningar som detta för med sig. Det är rimligt att den formation som 
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styr kommunen efter kommunalvalet 2022 också är de som beslutar om den 
kommunala organisationen inklusive eventuella utredningar om densamma. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

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

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att införa En kommun – En förvaltning avslås. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 226    KS.2021.0240 

Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. Kommunfullmäktige har 
beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
samt barn och familjenämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 Barn- och familjenämndens beslut § 88, 2021  Yttrande över motion om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2021. Yttrande över motion om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021 Remittering av motion från Marlen 

Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 Motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Motionärerna menar att handlingsplanen 
kan vara kommunövergripande men för att få till ett effektivt arbete bör även varje 
förvaltning upprätta egna planer. 

Motionen lyfter en viktig och angelägen fråga. Den psykiska ohälsan är en av vår tids 
allvarligaste folkhälsoproblem. Från både barn och utbildningsnämndens- och vård 
och omsorgsnämndens yttrande kan man utläsa att det under våren 2021 har 
påbörjats ett arbete inom ramen för delregional samverkan, mellan Skånes 
kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en lokal 
överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur regionen 
och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med förebyggande 
suicidarbete som ett prioriterat område. Suicidprevention är en del av ett större 
regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk ohälsa i 
samverkan mellan region och kommun. 
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Då det finns ett pågående utvecklingsarbete kring suicidprevention i förvaltningarna 
är det för tidigt att säga huruvida just en handlingsplan är rätt metod för att motverka 
suicid. Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen bör avslås. 

Yrkanden 
Marlen Ottesen (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

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

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen om suicidpreventiv 
handlingsplan avslås. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 227    KS.2021.0239 

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) 
om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska 
upphöra med att HBTQ-certifiera verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att 
remittera motionen till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 11 
oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om att Eslövs kommun upphör med 

HBTQ-certifiering av verksamheter 
 Kommunfullmäktiges beslut § 68, 2021 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs kommun upphör med 
HBTQ-certifiering av verksamheter 

 Motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs 
kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter 

 

Beredning 
I motionen av Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) föreslås att Eslövs 
kommun ska upphöra med att HBTQ-certifiera verksamheter. Motionärerna menar 
att certifieringen är dyr, kontraproduktiv och saknar utomstående kontroll. 

De som utför certifieringen är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL). På RFSLs hemsida 
går det att läsa följande: ”Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla, 
tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. En hbtqi-certifiering är ett sätt att förändra det 
genom att öka er kunskap, förbättra er arbetsmiljö och samtidigt säkra ett bättre 
bemötande av era målgrupper. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen” . En 
certifiering innebär att verksamheten deltar i en utbildning med både 
föreläsningsmoment och interaktiva workshops samt att verksamheten tar fram och 
arbetar efter en handlingsplan för ökad inkludering av medarbetare och brukare 
utifrån ett hbtqi-perspektiv. 

I dagsläget är det Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg som har hbtqi-
certifierat verksamheter. Barn och Utbildning har låtit familjeenheten och 
ledningsgruppen genomgå en hbtqi-certifiering och de ska inom kort omcertifieras. I 
samband med det kommer även barn och elevstöd att bli certifierade. Vård och 
Omsorg har bland annat certifierat myndighetsenheten, några LSS-boenden, barn och 
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ungdomsverksamhet LSS och Mötesplats Karidal. Även Vård och Omsorg har planer 
på att låta fler verksamheter certifieras. 

Förvaltningarna initierade sina certifieringsprocesser förra mandatperioden utifrån 
det dåvarande politiska handlingsprogrammet där det fanns ett uppdrag att ”Eslövs 
kommun ska arbeta aktivt med demokrati-, jämställdhet-, HBTQ- (homosexuella, 
bisexuella, trans- och queerpersoner) och likabehandlingsfrågor.” Barn och 
Utbildning och Vård och Omsorg delar motionärernas uppfattning att certifieringen 
är dyr men att man annars har positiva erfarenheter från certifieringsprocessen. 
Enligt Barn och Utbildning fokuserar utbildningarna framförallt på bemötandefrågor 
där även frågor om till exempel etnicitet ingår. Barn och Utbildning och Vård och 
Omsorg menar att certifieringen haft en positiv effekt på förvaltningarnas arbete med 
att bli mer inkluderande och välkomnande, både för medarbetare och brukare. Barn 
och Utbildning och Vård och Omsorg har valt att fortsätta med certifieringen dels för 
att förvaltningarna haft positiva erfarenhet av tidigare certifieringsprocesser men 
även för att det uppfattas vara i linje med det nuvarande politiska 
handlingsprogrammet och inriktningsmålet: ”Värdeorden engagemang, nyskapande 
och allas lika värde ska genomsyra verksamheten”. 

Kommunledningskontoret anser att förvaltningarnas arbete med att hbtqi-certifiera 
sina verksamheter är i linje med det nuvarande politiska handlingsprogrammet och 
att motionen därmed bör avslås. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

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

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen om att Eslövs kommun ska 
upphöra med HBTQ-certifiering av verksamheter avslås. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 228    KS.2020.0548 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Ingen information fanns att lämna under sammanträdet. 

Paragrafen är justerad 
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§ 229  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2021.0428-1 Samarbetsavtal Eslövs kommun och Eslövs IK 2021-09-01--

2022-08-31 

KS.2021.0426-2 Beslut gällande utlämnande av allmän handling 

KS.2021.0423-2 Yttrande till antagning i allmänna hemvärnet 

KS.2020.0523-3 Tilldelningsbeslut i upphandling av juridiska tjänster inom 
rättsområdena entreprenadrätt, fastighetsrätt samt hyresrätt och 
bolagsrätt 

KS.2020.0523-4 Avtal avseende Juridiska tjänster inom rättsområdena 
entreprenadrätt, fastighetsrätt samt hyresrätt och bolagsrätt 

KS.2018.0612-25 Förlängning av avtal avseende Företagshälsovård 

KS.2020.0309-2 Tilldelningsbeslut i upphandling av bevakningstjänster, 
personlarm och parkeringstjänster 

KS.2020.0309-3 Avtal avseende bevakningstjänster, personlarm och 
parkeringsövervakning 

KS.2021.0414-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123, 2021 Budget 
2022 samt flerårsplan 2023-2025 för Kommunledningskontoret 

KS.2021.0028-33 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 32, 2021 
Tecknande av lokala kollektivavtal gällande Krislägesavtal 

KS.2021.0304-2 Uppsägning av jordbruksarrende som avser del av Hassle 29:1 

KS.2021.0458-1 Upphörande av överenskommelse om nyttjande av del av Eslöv 
Billinge 17:18 

KS.2021.0460-1 Ansökan om avstyckning från Eslöv 53:4 

KS.2020.0446-21 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133, 2021 Beslut om 
samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 
Eslöv 
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KS.2021.0400-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130, 2021 
Godkännande av servitutsavtal för väg på fastigheten Stehag 
37:1 

KS.2021.0424-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131, 2021 Godkänna 
överenskommelse om fastighetsreglering mellan Löberöd 1:132 
och Löberöd 1:123 

KS.2021.0406-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132, 2021 Godkänna 
överenskommelse om fastighetsreglering avseende Sallerup 
52:15 och Sallerup 52:16 

KS.2019.0324-23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134, 2021 Beslut om 
samråd för detaljplan Stehag 5:118 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 230   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0020-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-01-26 

KS.2021.0020-2 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-03-23 

KS.2021.0020-3 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-04-14 

KS.2021.0020-5 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-09-21 

KS.2021.0462-1 Kallelse och dagordning extra föreningsstämma Lundaland 
ideell förening 

KS.2021.0465-2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 169, 2021 Svar 
på hemställan om förändrad beläggning på gångbanorna, 
Slånbacksvägen 

KS.2021.0465-4 Förfrågan hemställan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

KS.2021.0465-5 Program för offentlig miljö Eslövs kommun 

KS.2021.0010-46 Barn- och familjenämndens beslut § 108, 2021 Ekonomisk 
månadsrapport september 2021 

KS.2021.0010-45 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk månadsrapport augusti 
2021 

KS.2021.0010-44 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 102, 2021. Ekonomisk 
månadsrapport augusti 2021 

KS.2021.0010-47 Frisktal till och med september 2021 Barn- och familjenämnden 

KS.2021.0010-48 Prognos placerade barn och unga till och med september 2021 
Barn- och familjenämnden 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Yrkande gällande ”Yttrande över remiss – En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53)” ärende 5, Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Det är viktigt att de beslut som fattas av det offentliga har en djup demokratisk förankring. Dessutom 
är det viktigt att de berörda samhällena har sista ordet i viktiga frågor som direkt berör dem vilket 
sker genom ett starkt och bibehållet kommunalt självstyre.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på följande ändringar i yttrandet till 
”Remiss – En rättssäker vindkraftsprövning.” 

- Att tredje stycket under ”Synpunkter ur ett planperspektiv” på sidan 3 stryks.  

- Att följande text läggs till efter fjärde stycket under ”Synpunkter ur ett planperspektiv” på sidan 3:  

”Vindkraftverk är en kontroversiell form av byggnad då den har stor påverkan på lokalmiljön men 
bidrar med relativt lite energi. Detta har också lett till ett antal beslut runt om i landet där etablering 
av vindkraftverk har nekats, inklusive beslut genom folkomröstning. Timingen av denna remiss kort 
efter motgångar för vindkraftverk sänder därför oroande signaler. Man bör arbeta fram tydliga 
garantier för att det kommunala självstyret fortsatt kommer stå fast och att demokratiskt fattade 
beslut har sista ordet gällande etablering av vindkraft. Utan dessa garantier så riskerar vi att urholka 
demokratin.  

Kommuninvånarna skall ha sista ordet för hur kommunens mark används. Därför finner vi det som 
olämpligt att kommunens möjlighet att tillstyrka och avstyrka besluten försvagas och att klagorätten 
utökas. Skulle exempelvis en kommun välja att inte tillåta byggnation av vindkraftverk och ett 
överklagande går igenom hos länsstyrelsen så att kommunen blir tvungen att bevilja etableringen 
vore detta förödande för det kommunala självstyret och direkt demokratifientligt.  

Dessutom delar vi inte slutsatsen om att det vore olämpligt att återinföra detaljplanekravet för 
vindkraftverk. Givet vindkraftverkens kontroversiella ställning och det motstånd som finns mot det är 
det olämpligt att fortsatt ge vindkraftverk en byråkratisk genväg.”    

 

För Sverigedemokraterna Eslöv 

Fredrik Ottesen (SD) 

Ted Bondesson (SD) 

Marlen Ottesen (SD)
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