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Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-21:00  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) §§231-260, §§262-268 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) §§231-259, §§261-268 
Sven-Olov Wallin (L) 
Tony Hansson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Bengt Andersson (M) §§243-268 ersätter Mikael Wehtje (M) 
David Westlund (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Christine Melinder (M) §§231-242 ersätter Mikael Wehtje (M) 
Agneta Nilsson (S)  ersätter Marianne Svensson (S) 
Lena Emilsson (S) §261 ersätter Johan Andersson (S) (ordförande) 
pga jäv 
Peter Sjögren (M) §260 ersätter Catharina Malmborg (M) (vice 
ordförande) pga jäv 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Bertil Jönsson (C)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) §§231-242 
Lena Emilsson (S) §§231-260, §§262-268 
Peter Sjögren (M) §§231-259, §§261-268 
Dennis Larsen (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Joel Halldorf (VD VA SYD) §233 
Michael Petersson (PMO Manager, VA SYD) §233 
Dick Johansson (Programägare HAR, VA SYD) §233 
Linda Jonasson Häll (PR-ansvarig VA SYD) §233 
Jens Ingelsäter (Konsult, DirSys) §234 
Anna Nordén (bitr förvaltningschef Kommunledningskontoret) 
§234, §236 
Johanna Löthström §235 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §§237-238 
Mia Månsson (dataskyddsombud) §239 
Jenny Wingårdh §235 
Malin Fremling (HR-strateg) §240 
Cecilia Wennersten (näringslivsstrateg) §241 
Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §242 
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Moa Åhnberg (planarkitekt) §243 
Sofia Svensson (planarkitekt) §244 
Annika Lagerqvist (mark- och exploateringsingenjör) §245 
Annie Niubó (utvecklingsstrateg) §246 
Frida Jansson (studentmedarbetare) §246 
Cecilia Erlandsson (lokalstrateg) §247 
Lars Persson (näringslivschef) §§248-249 
Filip Preston (mark- och exploateringsingenjör) §255 

  
Utses att justera Sven-Olov Wallin (L) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-12-07   
  
Protokollet omfattar §§231-268 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S) §§ 231-

268 
Catharina Malmborg § 261 

 

Justerande   
  Sven-Olov Wallin (L)  
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Innehåll 
 

§231 Val av justerare 

§232 Ändring av föredragningslistan 

§233 Information från VA SYD 

§234 Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun 

§235 Information om e-handel 

§236 Information om uppföljning av genomförd organisationsförändring för 
Kommunledningskontoret 

§237 Yttrande över rapport från Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer 
avseende granskning av Eslövs kommuns hantering av riktade 
statsbidrag 

§238 Yttrande över rapport från Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer 
avseende uppföljning av 2018 års granskningar gällande verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut samt kommunens finansförvaltning 

§239 Antagande av riktlinjer för behandling av personuppgifter i Eslövs 
kommun 

§240 Yttrande över remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet 

§241 Yttrande över remiss från kultur- och fritidsnämnden gällande 
fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 

§242 Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över remiss av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 

§243 Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över granskningsversion 
av Regionplan för Skåne 2022 – 2040 

§244 Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan i 
Eslöv, Eslövs kommun 

§245 Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 
industriändamål i Eslövs kommun 

§246 Årlig lägesrapport 2021 för integration av nyanlända i Eslövs kommun 

§247 Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 

§248 Godkännande av plan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun 

§249 Organisering av destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt 

§250 Ansökan om föreningsbidrag för 2022 från Tjejjouren i Eslöv 

§251 Yttrande över remiss för bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan 2030 
och markpolicy för Lunds kommun 

§252 Yttrande över remiss för bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 för 
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Malmö stad 

§253 Godkännande av förnyat samarbetsavtal för vattenvårdsprogram 
Kävlingeån 2022-2027 

§254 Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022 

§255 Godkännande av köpeavtal för fastigheterna Hassle 18:11 med flera, 
Gyaskogen i Stehag, Eslövs kommun 

§256 Förflyttning av ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning från och med 1 januari 2022 

§257 Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Eslövs kommun 

§258 Yttrande över remiss från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
avseende förslag till riktlinjer för resor och möten 

§259 Utredning av driftsform för tolkförmedling i Eslövs kommun 

§260 Godkännande av årsredovisningar för 2020 för Selma Sundelius stiftelser 
samt beviljande av ansvarsfrihet 

§261 Ansökan om tilläggsanslag från Stiftelsen för Haga Kvarn avseende 
renoveringsbehov av kvarnen 

§262 Revidering av taxor för Medborgarhuset 

§263 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) angående medlemskap i 
nätverket Håll Sverige Rent 

§264 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden 

§265 Godkännande av hyresavtal Vårlöken, Solvägen 35, Eslöv 

§266 Kommundirektören informerar 

§267 Redovisning av delegeringsbeslut 

§268 Anmälningar för kännedom 
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§ 231  

Val av justerare  

Ted Bondesson (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 7 december 
2021. 

Sven-Olov Wallin (L) utses till ersättare. 

Paragrafen är justerad 
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§ 232  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendet Godkännande av hyresavtal Vårlöken, Solvägen 35, 
Eslöv läggs till föredragningslistan och att det läggs före ärendet Kommundirektören 
informerar. 

Beslut 
- Föredragningslistan ändras i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 233  

Information från VA SYD  

Joel Halldorf, VD, Michael Petersson (PMO manager) och Dick Johansson 
(programägare för HAR) från VA SYD informerar om projektet HAR - Hållbar 
avloppsrening. 

HAR är ett samhällsprojekt med flera delar, bland annat ett nytt reningsverk, en 
tunne från Malmö och en tunnel från Lund. Malmö, Lund, Burlöv, Lomma och 
Svedala deltar i projektet. 

Tunnlarna är tänkta att skapa effektiv transport, hantera befolkningsutvecklingen på 
lång sikt, förbättra vattenkvaliteten i Malmö och minska risken för översvämningar. 
Det nya reningsverket Nya Sjölunda har ett bra läge vid Öresund vilket ökar 
möjligheterna till industriell symbios. Andra fördelar med det nya reningsverket är 
att det är klimatneutralt, kan tillhandahålla återvunnet vatten och genomföra 
avancerad rening av vatten. 

Budgeten för HAR-projektet är cirka 12, 2 miljarder kronor Fördelningen för 
kommunerna är satt efter prognosticerad befolkning för medlemskommunerna 2030. 

Den 27 januari kl 9-12 genomförs en hearing om HAR-projektet. 

VA SYD informerade också om pågående och planerade projekt i Eslöv: 

 Den andra dricksvattenmatningen finns nu på plats, man inväntar en 
tryckstegringsstation för att få upp kapaciteten. 

 Stor utredning pågår i området Eslöv sydöstra/Lund nordöstra. 

 Modernisering av Ellinge avloppsreningsverk 

 Återanvändning av renat avsloppsvatten 

 Förnyelse av ledningsnätet 

 Digitalisering, t ex fjärravläsning av vattenmätare. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 234    KS.2021.0509 

Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunen ska möta medborgarnas behov och utveckla tjänster för att öka 
tillgängligheten och servicen till medborgarna. För att bättre möta dessa behov 
beslutades i 2021 års budget att en genomlysning av IT-funktionen skulle 
genomlysas i ett framtidsperspektiv. Utredningen har genomförts av DirSys under 
hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun 
 Rapport IT-funktionen Eslövs kommun 
 

Beredning 
Eslövs kommun bedriver idag IT-verksamheten i egen regi, med undantag av några 
verksamhetssystem som kommunen har valt att köpa som tjänst hos extern part. 
Digitalisering och IT-drift är centrala frågor som berör samtliga verksamheter Eslövs 
kommun. Framtida utmaningar inom både kompetensförsörjning och den 
demografiska utvecklingen framställer en utökad digitalisering som en möjliggörare. 

Informationsinhämtning har skett genom intervjuer och workshops med utvalda 
personer och grupperingar inom organisationen. Intervjuerna har legat till grund för 
värderingen av organisationens utvecklingsförmåga. Därtill har en roll- och 
kompetensinventering skett med hjälp av en enkät som ställts till samtliga 
förvaltningschefer. Utredaren har samtidigt beaktat olika former av styrdokument, 
rapporter och strategier. Inhämtad information har analyserats och ligger till grund 
för de slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten. 

Rapporten konstaterar att det finns en stor förbättringspotential när det kommer till 
kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet. Dagens IT- och 
digitaliseringsverksamhet är utifrån ett kommunövergripande perspektiv 
suboptimerad. 

Samtidigt är utgångsläget gynnsamt med goda möjligheter att förbättra och nå 
framgång i digitaliseringsarbetet - framgångar som också blir synliggjorda och 
mätbara. 

Utredningen föreslår att en digitaliseringsavdelning skapas. Inom avdelningen samlas 
och sammanförs de kompetenser, förmågor samt de modeller, ramverk och 
plattformar som krävs för att nå framgång i digitaliseringsarbetet. Det bedöms att 
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kommunen sammantaget kan nå ett bättre resursutnyttjande och högre kvalité om 
medarbetare, som i dag är utspridda inom organisationen, sammanförs inom en 
central avdelning och med det stödjer flera verksamheter och samtidigt bidrar till 
kompetensöverföring och professionalisering. 

I utredningen föreslås att kommunen utarbetar och inför en nyttorealiseringsmodell 
som ger stöd vid värdering, prioritering och uppföljning av utvecklingsinitiativ. Det 
poängteras att modellen ska vara stödjande för förvaltningarna och enkel att använda. 

Andra rekommendationer i utredningen avser organisering av arbetet, framtagande 
av olika styr- och förvaltningsmodeller samt att genomföra en utredning av 
robotiserad processautomatisering (RPA). 

För att komma vidare i arbetet föreslår Kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att inrätta en digitaliseringsavdelning 
och att Kommunledningskontoret ges i uppdrag att konkretisera förslaget avseende 
uppdrag, organisering och roller samt att anställa en digitaliseringschef. Förslag till 
ny organisation ska presenteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 
2022. Kommunledningskontoret kommer även att initiera uppstart och genomförande 
av de rekommendationer som inte kan vänta innan den nya organisationen är 
konkretiserad. 

På sammanträdet informerar Jens Ingelsäter, konsult från DirSys, om utredningens 
innehåll. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom inrättande av en digitaliseringsavdelning 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma senast i juni 2022 med ett 
konkret förslag avseende uppdrag och organisation för en digitaliseringsavdelning. 

- Rekrytering av en digitaliseringschef påbörjas omgående. 

Ej deltagande i beslut 
Centerpartiet deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 235  

Information om e-handel  

Johanna Löthström informerar om kommunens pågående arbete med e-handel och 
återkopplar var man befinner sig idag i förhållande till det politiska beslutet som 
fattades i februari 2018. Arbetet hanteras utifrån uppsatt nyttokalkyl. Där har man 
fokuserat på nyttorna billigare inköp, enklare inköp och bättre inköp samt kostnader. 
Nyttorna och kostnaderna har sedan budgeterats och följs upp år för år.  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 236    KS.2019.0500 

Information om uppföljning av genomförd organisationsförändring för 
Kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning  
Anna Nordén, biträdande förvaltningschef på Kommunledningskontoret, informerar 
om uppföljning av genomförd organisationsförändring för Kommunledningskontoret. 

Efter beslut i kommunstyrelsen den 3 december 2019, § 162 infördes en gemensam 
organisation för upphandling, kommunikation och nämndadministration. Generella 
reflektioner efter organisationsförändringen är bland annat att sårbarheten har 
minskat, att kvaliteten har blivit jämnare och att samordning av processer har blivit 
bättre. Det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete som bland annat beror på att 
pandemin har försvårat en del av arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Presentation avseende uppföljning av genomförd organisationsförändring för 

Kommnunledningskontoret 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 237    KS.2021.0408 

Yttrande över rapport från Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer 
avseende granskning av Eslövs kommuns hantering av riktade 
statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat kommunens hantering av riktade 
statsbidrag. Svar önskas avseende vilka åtgärder som kommer att vidtas och när de 
kommer att genomföras. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 Rapport - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 Missiv - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram kommunövergripande riktlinjer för 
hanteringen av riktade statsbidrag samt fastställa en process för hantering av 
bidragen inom kommunstyrelsens förvaltning, Kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret föreslår som svar att kommunövergripande riktlinjer för 
hanteringen av riktade statsbidrag framöver ingår i kommunens ekonomiska 
styrprinciper och tas fram i samband med översynen av styrprinciperna för den 
kommande mandatperioden. I kommunens budget framgår numera nya och 
förändringar av riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag för alla nämnder kommer att 
följas upp i kommande årsredovisningar med början för 2021. 

Kommunledningskontoret kommer att fastställa en process för hantering av riktade 
statsbidrag för 2022. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ett åtgärdsprogram tas fram för att samtligt inlämnat 
material ifrån revisionen beaktas i det fortsatta arbete som beskrivs i 
Kommunledningskontorets förslag till svar samt att kommunstyrelsen antar 
Kommunledningskontorets förslag till svar som sitt och överlämnar det till 
kommunens förtroendevalda revisorer tillsammans med information om 
åtgärdsprogrammet. 

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att berörda nämnder uppmanas att svara på revisionens granskning. Tony 
Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Madeleine Atlas (C) instämmer i yrkandet. 
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Catharina Malmborg (M) yrkar även avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkande. 

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

Beslut 
- Kommunledningskontorets förslag till svar antas som kommunstyrelsens eget och 
överlämnas till kommunens förtroendevalda revisorer. 

- Berörda nämnder uppmanas att svara på revisionens granskning. 

  

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

Beslutet skickas till  
Kommunens förtroendevalda revisorer 
Kommunfullmäktige 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 238    KS.2021.0409 

Yttrande över rapport från Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer 
avseende uppföljning av 2018 års granskningar gällande 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut samt kommunens 
finansförvaltning  

Ärendebeskrivning  
De förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun har gett EY i uppdrag att följa upp 
två granskningar som genomfördes under 2018: 

 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 Granskning av kommunens finansförvaltning 

Denna uppföljning har gjorts av EY under våren 2021 och med anledning av denna 
önskar revisionen svar på varför tre rekommendationer från granskningarna 2018 
antingen inte beaktats eller inte åtgärdats. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande avseende uppföljning av 2018 års granskningar 
 Rapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
 Missiv -uppföljande granskningar av 2018 års granskningar 
 

Beredning 
Syftet med den granskning EY gjort under våren 2021 var att följa upp om och på 
vilket sätt de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningsrapporterna 2018 har beaktats av kommunstyrelsen och nämnderna. 
Granskningen visar att kommunstyrelsen i stor utsträckning har vidtagit åtgärder för 
att hantera de rekommendationer som revisionen har lämnat men man menar att det 
fortfarande kvarstår tre åtgärder att hantera. 

 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut:  
o Som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större 

utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 Granskning av kommunens finansförvaltning:  
o Förstärka samarbetet avseende finansförvaltning med de kommunala 

bolagen och återinföra samrådsmöten.  
o Utveckling och förbättring av processen för prognostisering av 

finansieringsbehov. 
Revisorerna önskar svar på varför kommunstyrelsen inte har beaktat eller inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för dessa rekommendationer och önskar samtidigt svar 
på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av denna granskning. 
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Yttrande 
Kommunledningskontoret har tagit del av revisionens slutsatser av sin granskning av 
2018 års granskningar och menar att samtliga rekommendationer i de ursprungliga 
granskningarna har beaktats, dock har inte samtliga hunnit bli åtgärdade fullt ut. De 
berörda verksamheterna har arbetat med rekommendationerna och de allra flesta är 
åtgärdade. De tre som återstår kommer även de att åtgärdas och har inte på något sätt 
glömts bort. 

Svar gällande verkställigheten gällande kommunfullmäktiges beslut 
Då det gäller frågan om att i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större 
utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige, kommer ett framtida nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem som är under upphandling att innehålla funktioner som 
tydligare markerar olika tidsramar för de politiska ärendena med 
påminnelsefunktioner. Till det nya systemet är på plats behöver detta göras manuellt 
och från och med hösten 2021 kommer tidsramar för återrapportering tas upp 
tydligare i beredningen av ärenden inför varje kommunfullmäktige. Datum för 
uppföljning förs in i kommunfullmäktiges årshjul som administreras av den juridiska 
avdelningen. 

Svar på frågor gällande kommunens finansförvaltning  
Revisionen föreslår att samrådsmötena med bolagen i kommunkoncernen återupptas 
och utveckling och förbättring av processen för prognostisering av 
finansieringsbehov. Kommunledningskontoret konstaterar att ett visst behov kan 
finnas av samrådsmöte på tjänstepersonsnivå. Sedan revisionen genomförde sin 
granskning har regler kring kommunkoncernbudget tillkommit och ägarsamråden 
utvecklats. Dessa omfattar numera en förstärkt ekonomisk uppföljning och prognos 
flera gånger per år. Ägardirektiven inklusive den ekonomiska delen har setts över för 
Eslövs Bostads AB och översyn pågår avseende Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag. 

Bolagens finansieringsbehov i form av lån framgår löpande av Kommuninvests 
finansiella verktyg och likvidsituationen framgår av kommunkoncernens 
internetbank. Nyupptagning av lån och refinansiering av lån prövas i samband med 
och framgår av kommunens budgetbeslut. Kommunkoncernen har reducerats med 
två bolag inför årsskiftet vilket underlättar planering och löpande uppföljning. 
Kommunkoncernen har god tillgång till kredit och till låg ränta både via kommunens 
bank och Kommuninvest. Kommunstyrelsen får kvartalsvis uppföljning av 
låneutveckling och likviditetssituationen. Ränte- och känslighetsanalys sker inför 
budgetarbetet och resultatet av den samlade bedömningen återfinns i kommunens 
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budget. SKR:s, Kommuninvests och Riksbankens ränteutvecklingsprognoser beaktas 
i bedömningen.  Räntekostnadsutvecklingen följs upp i den kvartalsvisa rapporten till 
kommunstyrelsen. Servicenämnden lämnar sedan en tid tillbaka löpande 
likviduppföljning och prognos för investeringar i lokaler. Kommunstyrelsen får 
därmed anses ha god planering och kontroll över kommunkoncernens 
finansieringsbehov och utveckling. Den största osäkerheten i planeringen är 
avvikelser i genomförandet av investeringar som beror på en rad omständigheter. 
Avvikelserna skapar extra finansiellt handlingsutrymme och förorsakar inte problem 
med finansieringen inom kommunkoncernen. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ägarsamråd kompletteras 
med ett samrådsmöte när bolagen inom kommunkoncernen fastställt sina budgetar. 
Skälet är att när budgeten för kommunkoncernen antas i november har bolagen inte 
fastställt sina budgetar varför en avstämning av lånebehov och likviditetsplanering 
bör genomföras i förhållande till tidigare lämnade uppgifter. Vid behov under året 
kan ägarsamråd besluta om en fördjupad avstämning inom kommunkoncernen på 
tjänstepersonsnivå. I granskningsrapporten omnämns även utlåningen till VASYD. 
Sedan en tid tillbaka får ekonomiavdelningen löpande en likvidplanering inklusive 
lånebehov. Utlåning sker inom den ram kommunfullmäktige godkänt. 

Revisionen föreslår att samrådsmötena med bolagen i kommunkoncernen återupptas 
och utveckling och förbättring av processen för prognostisering av 
finansieringsbehov. Kommunledningskontoret konstaterar att ett visst behov kan 
finnas av samrådsmöte på tjänstepersonsnivå. Sedan revisionen genomförde sin 
granskning har regler kring kommunkoncernbudget tillkommit och ägarsamråden 
utvecklats. Dessa omfattar numera en förstärkt ekonomisk uppföljning och prognos 
flera gånger per år. Ägardirektiven inklusive den ekonomiska delen har setts över för 
Eslövs Bostads AB och översyn pågår avseende Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag. 

Bolagens finansieringsbehov i form av lån framgår löpande av Kommuninvests 
finansiella verktyg och likvidsituationen framgår av kommunkoncernens 
internetbank. Nyupptagning av lån och refinansiering av lån prövas i samband med 
och framgår av kommunens budgetbeslut. Kommunkoncernen har reducerats med 
två bolag inför årsskiftet vilket underlättar planering och löpande uppföljning. 
Kommunkoncernen har god tillgång till kredit och till låg ränta både via kommunens 
bank och Kommuninvest. Kommunstyrelsen får kvartalsvis uppföljning av 
låneutveckling och likviditetssituationen. Ränte- och känslighetsanalys sker inför 
budgetarbetet och resultatet av den samlade bedömningen återfinns i kommunens 
budget. SKR:s, Kommuninvests och Riksbankens ränteutvecklingsprognoser beaktas 
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i bedömningen. Räntekostnadsutvecklingen följs upp i den kvartalsvisa rapporten till 
kommunstyrelsen. Servicenämnden lämnar sedan en tid tillbaka löpande 
likviduppföljning och prognos för investeringar i lokaler. Kommunstyrelsen får 
därmed anses ha god planering och kontroll över kommunkoncernens 
finansieringsbehov och utveckling. Den största osäkerheten i planeringen är 
avvikelser i genomförandet av investeringar som beror på en rad omständigheter. 
Avvikelserna skapar extra finansiellt handlingsutrymme och förorsakar inte problem 
med finansieringen inom kommunkoncernen. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ägarsamråd kompletteras 
med ett samrådsmöte när bolagen inom kommunkoncernen fastställt sina budgetar. 
Skälet är att när budgeten för kommunkoncernen antas i november har bolagen inte 
fastställt sina budgetar varför en avstämning av lånebehov och likviditetsplanering 
bör genomföras i förhållande till tidigare lämnade uppgifter. Vid behov under året 
kan ägarsamråd besluta om en fördjupad avstämning inom kommunkoncernen på 
tjänstepersonsnivå. I granskningsrapporten omnämns även utlåningen till VA SYD. 
Sedan en tid tillbaka får ekonomiavdelningen löpande en likvidplanering inklusive 
lånebehov. Utlåning sker inom den ram kommunfullmäktige godkänt. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder det till revisionen. 

Beslutet skickas till  
Revisionen 
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 239    KS.2020.0414 

Antagande av riktlinjer för behandling av personuppgifter i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för behandling av personuppgifter, enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 143, 2019. Riktlinjerna ska gälla för samtliga nämnder 
i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 

I dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 – ställs det krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med regelverket. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för behandling av personuppgifter 
 Förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter 
 

Beredning 
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (679/2016), som reglerar 
behandling av personuppgifter, att gälla i hela EU. Syftet är att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. 

I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansansvarige ska 
uppfylla kraven, och kunna visa på att behandlingen av personuppgifter görs i 
enlighet med förordningen. En sådan regeluppfyllnad visas lämpligast genom att det 
finns tydliga styrdokument samt att det vid jämna mellanrum genomförs interna 
kontroller för att kontrollera att reglerna följs. Om reglerna inte följs har ansvarig 
tillsynsmyndighet möjlighet att utdöma vitessanktioner. För en offentlig verksamhet 
är denna summa satt till högst 10 miljoner kronor. 

Förslaget till nya riktlinjer utgör en tolkning av vilka övergripande åtgärder som är 
nödvändiga för att kraven i dataskyddsförordningen ska kunna uppfyllas och ska 
tillämpas i alla situationer då personuppgifter behandlas i Eslövs kommun. Eslövs 
kommun ska värna och skydda den personliga integriteten för de personer vars 
uppgifter är föremål för behandling. All behandling av personuppgifter ska ske med 
respekt för den enskildes personliga integritet och rättigheter. 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer. 

Beslut 
- Riktlinjer för behandling av personuppgifter antas att gälla från den 1 januari 2022. 
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- Riktlinjerna ska ses över för revidering senast i december 2025. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 240    KS.2021.0444 

Yttrande över remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet  

Ärendebeskrivning  
Socialdepartementet vid Regeringskansliet har utsett Eslövs kommun att utgöra 
remissinstans för SOU 2021:69  En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet. 

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning för att se över regelverket 
kring sjukersättningen, aktivitetsersättningen och socialförsäkringsbalkens förmåner 
vid rehabilitering. Syftet var att skapa ett mer ändamålsenligt och modernt regelverk. 

Utredningen presenterar förslag gällande förändringar i sjukersättning för försäkrade 
med som mest fem år kvar i arbetslivet och att rätten till sjuk-och aktivitetsersättning 
ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller vid sjukpenning. 
Utredningen föreslår dessutom att förebyggande sjukpenning ersätts med en ny 
förmån och att Försäkringskassan ska ha en skyldighet att klarlägga försäkrades 
rehabiliteringsbehov inom 60 dagar. Dessutom föreslås prövotiden för studier för 
personer med aktivitetsersättning att förlängas från 6 till 12 månader. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, 

rehabilitering och trygghet 
 Förslag till remissvar för Eslövs kommun avseende SOU 2021:69 En 

sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 
 SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet - del 

1 
 SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet - del 

2 
 Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 

trygghet 
 

Beredning 
Eslövs kommuns remissyttrande redogörs för i detalj i remissvar gällande 
betänkandet SOU2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet (S2021/05920).  

Sammanfattningsvis instämmer Eslövs kommun i varierande grad med utredarens 
identifierade behov av förändringar i sjukförsäkringen och förmånerna vid 
rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken. Kommunens svar baserar sig 
uteslutande på arbetsgivarperspektivet. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder det till regeringskansliet. 

Beslutet skickas till  
Socialdepartementet 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 241    KS.2021.0489 

Yttrande över remiss från kultur- och fritidsnämnden gällande 
fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2021 att skicka förslag på 
fritidspolitisk strategi på remiss. Remissvaret ska inkomma senast den 17 december 
2021. 

Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensam 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030. 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse gällande fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret anser att remissversionen av fritidspolitisk strategi är väl 
genomarbetad men för att förenkla verkställigheten och förlänga strategins aktualitet 
kan kunskapsunderlaget med fördel läggas i en bilaga. 

I arbetet med framtagandet av strategin som har letts av Kultur och Fritid har man 
involverat Kommunledningskontoret på ett bra, löpande och positivt sätt under hela 
arbetets gång. 

Fritidspolitisk strategi samt handlingsplanen har en tydlig koppling till Agenda 2030 
och att arbeta med en gemensam och strukturerad fritidspolitisk strategi kan rimligen 
bara stärka hela Eslövs kommun. 

Kommunledningskontoret har noterat följande att beakta och förtydliga i strategin 
och handlingsplanen: 

 I handlingsplanen sidan 9 under mål ”Verka för att mark och ytor för idrott, 
motion och rekreation avsätts i tillräcklig utsträckning i den fysiska 
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planeringen”. Åtgärden är bra men Kommunledningskontoret önskar 
tydligare text i två rutor:  

o I ruta två förslag på ny text: "Utifrån den samlade strategin inkludera 
olika typer av rörelse i planeringen av den långsiktiga 
markanvändningen (exempelvis genom markanspråk i 
översiktsplanen) och säkerställa den mark som behövs med särskilt 
fokus på ytor för organiserad och spontanidrott." 

o I ruta tre under samma mål som ovan men sidan 10. Förtydliga ordet 
breda eller stryk det och då blir texten istället: "Främja varierande 
funktioner i detaljplaner för att uppmuntra olika målgrupper till 
rörelse…" 

 I strategin på sidan 12 (ruta 3) Bland målen inom fokusområdet ”Varierande 
former för idrott, motion och fritid” återfinns målet "Uppmuntra föreningar 
att ta hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet". Kommunledningskontoret 
ser gärna att man även lägger till ett liknande mål för den egna verksamheten 
då även beställare/ägare/hyresgäster av fritidsanläggningar och utrustning kan 
medföra en miljöpåverkan och behöver därför ta hänsyn till miljöaspekter. 

Slutligen föreslår Kommunledningskontoret att strategin med fördel kan delas upp 
och innehålla en ”utredning” och en ”strategi” för mer tydlighet och bättre förståelse 
i implementeringen. 

Yrkanden 
Christine Melinder (M), Madeleine Atlas (C), Catharina Malmborg (M), Sven-Olov 
Wallin (L), Lars Holmström (V) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Ted Bondesson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska rekommendera kultur- och 
fritidsnämnden att inte anta en fritidspolitisk strategi.  

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

Beslut 
- Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget och 
översänds till kultur- och fritidsnämnden. 

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

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 242    KS.2021.0442 

Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över remiss av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033  

Ärendebeskrivning  
Vid större regionala eller nationella frågor är det vanligt att ett gemensamt svar ges 
från MalmöLundregionen (MLR). Syftet med ett gemensamt yttrande som 
medlemskommunerna ställer sig bakom är att ge en större tyngd åt och komplettera 
kommunernas enskilda yttranden. Det gemensamma yttrandet kommer läggas fram 
för MLR:s styrelse som beslutar och undertecknar detta vid styrelsemötet den 14 
december 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över remiss för 

regional transportinfrastrukturplan (RTI) för Skåne 2022-2033 
 Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2023 - remissversion 
 Förslag yttrande RTI MalmöLundregionen 211116 
 

Beredning 
MalmöLundregionens gemensamma yttrande har först arbetats fram av tjänstemän 
från medlemskommunerna. Därefter arbetas förslag fram som förutom tjänstemanna-
remisser bearbetas av kommundirektörsgruppen. Till sist beslutas yttrandet av 
styrelsen. Processen vid remisser som RTI är alltid under stark tidspress eftersom det 
både ska tas fram ett gemensamt yttrande samtidigt som kommunerna arbetar fram 
sina egna. Processen med att ta fram ett gemensamt yttrande är pågående vilket 
innebär att ett förslag till yttrande kommer att skickas ut så snart det är möjlig inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Förutom det gemensamma 
yttrandet inom MalmöLundregionen kommer Eslövs kommun att lämna in ett eget 
yttrande för att komplettera där det finns behov, men även det egna yttrandet är 
beroende av vilka formuleringar som finns i det gemensamma yttrandet. Eslövs 
kommun har ansökt om och fått anstånd för sitt svar till den 12 januari 2022 så att 
kommunstyrelsen kan ta ställning till förslag på yttrande i rimlig tid. 

Yrkanden 
Bertil Jönsson (C), Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov 
Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till gemensamt yttrande för 
MalmöLundregionen avseende den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) för 
Skåne 2022-2033. 

- Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att bedöma om det slutgiltiga yttrandet 
är acceptabelt för Eslövs kommun och att för Eslövs kommuns räkning underteckna 
det gemensamma yttrandet. 

Ej deltagande i beslut 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 243    KS.2020.0514 

Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över 
granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022 – 2040  

Ärendebeskrivning  
Region Skåne har skickat förslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 på granskning 
under perioden 2021-09-23 till 2021-12-31. Vid större regionala eller nationella 
frågor är det vanligt att ett gemensamt svar ges från MalmöLundregionen. Syftet med 
ett gemensamt yttrande som medlemskommunerna ställer sig bakom är att ge en 
större tyngd åt och komplettera kommunernas enskilda yttranden. 

MalmöLundregionens styrelse kommer att besluta om det gemensamma yttrandet 
den 14 december 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över 

granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022 – 2040 
 Regionplan för Skåne 2022-2040 - granskningshandling 
 Regionplan för Skåne 2022-2040 - samrådsredogörelse 
 Förslag – Yttrande över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022–2040 

från MalmöLundregionen 
 

Beredning 
MalmöLundregionens gemensamma yttrande bearbetas i flera steg. Tjänstepersoner 
från arbetsgruppen ”Fysisk planering & infrastruktur” tar fram ett förslag som sedan 
revideras utifrån synpunkter från kommundirektörsgruppen. Beslut om yttrandet 
fattas därefter av MalmöLundregionens styrelse. 

Processen med att revidera förslaget till gemensamt yttrande inför styrelsens beslut 
den 14 december pågår, ett förslag på skrivning har varit tillgängligt för 
kommunstyrelsens ledamöter inför sammanträdet den 30 november. 

Det gemensamma yttrandet kommer att utgöra grunden för Eslövs kommuns eget 
yttrande över regionplanen, men kommunen kommer att göra kompletteringar om det 
finns behov av det. Eslövs kommun har ansökt om, och fått beviljat, anstånd för sitt 
svar till den 12 januari 2022 för att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till 
förslaget till yttrande efter att det gemensamma yttrandet från MalmöLundregionen 
är beslutat. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom MalmöLundregionens förslag till gemensamt 
yttrande över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022–2040 

- Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att bedöma om det slutgiltiga yttrandet 
är acceptabelt för Eslövs kommun och att för Eslövs kommuns räkning underteckna 
det gemensamma yttrandet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 244    KS.2019.0562 

Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019. 

Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och på granskning 
5 juli – 1 september 2021. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun - utan personuppgifter 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 
 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
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det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 

Under granskningen lämnade flera boende i närområdet yttranden på detaljplanen. 
Yttrandena berörde framförallt trafikfrågor kopplat till den nya parkeringen, 
Nämndemansvägen och Hundramannavägen. Placeringen av förskolan ur ett 
strategiskt perspektiv var en av de andra frågorna som lyftes i yttrandena. 

Efter granskningsskedet har tre dokument tagits fram för detaljplanen. Det är en geo- 
och markmiljöundersökning, en skuggstudie samt en bedömning av påverkan på 
naturvärden. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av förslag på 
förskolelokaler med högst 100 platser, en ny bullerutredning behöver göras samt en 
risk- och konsekvensanalys på en förskola där man har verksamhet i flera plan. 

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

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

Ordförande ställer sedan proposition på David Westlunds (S) m fl yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta Detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 
förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Ej deltagande i beslut 
Centerpartiet deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 245    KS.2021.0420 

Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 
industriändamål i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunen har ett exploateringsprojekt på industriområdet Gustavslund, Eslöv. 
Försäljning av industritomter har pågått sedan 2010. Tomtpriserna beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. Kommunledningskontoret har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att inkomma med reviderad prissättning 
på tomter för industrimark samt arrendeavgifter, vid sammanträde den 25 maj 2021 § 
69. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 

industriändamål i Eslövs kommun 
 Värdering av fastigheter inom Gustavslund 
 

Beredning 
Priset på marken på Gustavslund består idag av en fast del på 40 000 kronor samt en 
rörlig del på 150 till 230 kronor per kvadratmeter, beroende av fastigheternas läge 
inom området. Prissättningen antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. 
Kommunledningskontoret har låtit göra en oberoende värdering av kvartersmarken 
inom Gustavslund samt en bedömning av en marknadsmässig nivå på 
arrendeavgiften för att säkerställa att prissättning och avgifter hålls marknadsmässiga 
och aktuella. Värdeutlåtandet har lagts till grund för förslag till ny prissättning av 
marken samt ny arrendeavgift. 

Kommunledningskontoret föreslår att upplägget på prissättningen med en fast del 
och en rörlig del behålls. Den fasta delen avser att täcka förrättningskostnader och 
administration i samband med försäljning av marken. Förrättningskostnaderna har 
ökat sedan 2010 men då det inte är alla försäljningar som kommer att kräva ny 
lantmäteriförrättning bedömer Kommunledningskontoret att det är rimligt att inte 
höja den fasta delen av priset. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 även om pris på övrig industrimark som 
kommunen har till salu. Priset på övrig industrimark består av en fast avgift på 
40 000 kronor samt en rörlig del på 130 kronor per kvadratmeter. Även priset på 
övrig industrimark som kommunen säljer bör anpassas efter den ökning i priser som 
skett sedan 2010. Utifrån en uppräkning och avrundning av priset utifrån den 
genomsnittliga prishöjningen av kvadratmeterpriserna på tomterna inom Gustavslund 
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föreslår Kommunledningskontoret att det löpande kvadratmeterpriset på övrig 
industrimark höjs till 200 kronor. 

Kommunledningskontoret föreslår att ändra den rörliga delen av priset för 
kommunens industrimark på följande sätt: 

  Dagens pris Föreslaget nytt pris 

Kvarteret Bildskärmen 230 350 

Kvarteret Telefonen 180 350 

Kvarteret Skrivbordet 210 300 

Kvarteret Skrivaren 180 250 

Kvarteret Styrdonet, Faxen, Kopiatorn 
och Datorn 150 250 

Övrig industrimark i kommunen 130 200 

Priset i tabellen ovan är angett i kronor per kvadratmeter. 

Före försäljning av industrimark upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 
köparen. Under arrendetiden utför arrendatorn bland annat erforderliga 
markundersökningar, söker bygglov, utför markarbeten samt grundläggning. Under 
arrendetiden tas en arrendeavgift ut. I nuläget är arrendeavgiften för ett år 
kommunens internränta vid tidpunkten för tecknande av arrendeavtalet multiplicerad 
med beräknad köpeskilling. Kommunens internränta för 2021 är 1,25 %. 
Arrendeavgiften baseras på värdet av den arrenderade marken och har setts över av 
oberoende värderare för att anpassas till en marknadsmässig nivå. Enligt värderingen 
bör arrendeavgiften vara 3 % av markvärdet i de arrendeavtal som föregår 
köpeavtalet. Kommunledningskontoret föreslår att arrendeavgiften höjs till 3 % av 
den beräknade köpeskillingen.   

För redan ingångna arrendeavtal med syfte att arrendatorn ska köpa marken gäller de 
priser som angetts vid ingånget avtal. Nya priser gäller nya arrendeavtal ingångna 
efter 1 januari 2022. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S), Catharina Malmborg (M) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande prissättning och arrendeavgift på 
industrimark att gälla vid tecknande av nya arrendeavtal och därpå följande 
köpeavtal från och med den 1 januari 2022: 

 Kvarteret Bildskärmen och Telefonen            fast del 40 000 kr samt 350 
kr/m2 

 Kvarteret Skrivbordet                                  fast del 40 000 kr samt 300 kr/m2  
 Övriga kvarter inom Gustavslund                  fast del 40 000 kr samt 250 

kr/m2  
 Övrig industrimark inom kommunen              fast del 40 000 kr samt 200 

kr/m2 

  
 Arrendeavgift                                              3 % av beräknad köpeskilling 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 246    KS.2021.0503 

Årlig lägesrapport 2021 för integration av nyanlända i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Den årliga lägesrapporteringen togs fram för första gången år 2020. Rapporten för i 
år presenterar på liknande sätt en omvärldsbevakning om gällande förändringar i 
lagstiftning som påverkar vårt mottagande av nyanlända i Eslövs kommun samt 
förklaring av begrepp. Vidare presenteras lokal statistik över antalet mottagna samt 
ålder på de som bosatt sig samt i vilket typ av boende. Rapporten berättar också 
antalet inskrivna nyanlända i etableringsprogrammet, utbildningsbakgrund, 
genomförande av svenska för invandrare (Sfi) och andelen sysselsatta efter 
etableringstiden. 

Avslutningsvis presenteras det aktuella lokala arbetet med mottagande av nyanlända 
samt en diskussion. Andelen nyanlända som lämnade etableringsprogrammet år 2020 
och inte gick vidare till egenförsörjning utan skrevs in i arbetsmarknadspolitiskt 
program, har ökat sedan 2019. Pandemins effekter gjort att Eslövs kommun tagit 
emot färre nyanlända än förväntat under både år 2020 och år 2021. Rapporten 
redogör också för det förvaltningsövergripande arbetet för ett förbättrat mottagande 
och samverkan med idéburen sektor. Till rapporten bifogas en av Länsstyrelsen 
Skåne utsänd lägesbild om kommunens kapacitet kring mottagande och etablering 
för perioden januari till oktober år 2021. Denna lägesbild har sammanställts av 
utvecklingsstrateg vid Kommunledningskontoret med hjälp av avdelningschef och 
biträdande rektor Sfi, Barn och Utbildning samt bostadssamordnare och 
integrationspedagog, Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årlig lägesrapport 2021 för integration av nyanlända i Eslövs 

kommun 
 Lägesbild avseende Eslövs kommuns beredskap och kapacitet i mottagandet av 

nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn och unga under 2021 (jan-
okt) 

 Lägesrapport 2021 avseende integration av nyanlända i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Lägesrapporten baserar sig på statistik från den kommungemensamma databasen 
Kolada, SCB och Migrationsverket. Fakta om migration och etablering har samlats in 
med hjälp av rapporter från bland annat Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (Mucf), Arbetsförmedlingen samt Nordiska ministerrådet. För 
information om det lokala arbetet med mottagande har intervjuer genomförts med 
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tjänstepersoner inom kommunen: bostadssamordnare, handläggare, 
integrationspedagog, fritidsstrateg och biträdande rektor Sfi. Intervjuer har också 
genomförts med samordnare vid Arbetsförmedlingen, processledare vid Rädda 
Barnen samt projektledare vid Eslövs folkhögskola. 

År 2016 beslutade kommunstyrelsen att redovisning av arbetet med åtgärder 
beslutade i Analysrapport för förbättrad integration skulle ske kvartalsvis. År 2019 
ändrades beslutet om kvartalsvis rapportering till att ske årsvis. Detta ändrades i 
samband med godkännandet av den första årsrapporteringen år 2020, då beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott återigen om kvartalsvis rapportering. Denna 
rapportering ska enligt beslutet omfatta kommunens arbete med förbättringsområden 
som rapporten från år 2020 lyfte och det fortsatta arbetet med dessa. 

Resultat och förändringar av det kvalitativa arbetet med mottagande av nyanlända 
och integration kan utläsas och förstås under längre tid, därmed föreslås 
rapporteringen även fortsättningsvis ske årsvis. Trender och förändringar i 
kommunmottagna i förhållande till Eslövs kommuntal, kan förändras snabbt och 
därmed förslås denna redovisning ske med kortare intervall och då i samband med 
den kvartalsvisa prognosuppföljningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Lägesrapport 2021 gällande mottagandet och integration av nyanlända i Eslövs 
kommun godkänns. 
- Lägesrapportering för integration av nyanlända sker fortsättningsvis årsvis till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
- Kvartalsredovisningen av kommunmottagna sker till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i samband med prognosuppföljningen. 

  

Beslut 
- Lägesrapport 2021 gällande mottagandet och integration av nyanlända i Eslövs 
kommun godkänns. 

- Lägesrapportering för integration av nyanlända sker fortsättningsvis halvårsvis till 
kommunstyrelsen. 

- Kvartalsredovisningen av kommunmottagna sker till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i samband med prognosuppföljningen. 

Beslutet skickas till  
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 247    KS.2021.0014 

Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger antagande av förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026. 
Planen beskriver Eslövs kommuns planerade lokalförändringar de kommande fem 
åren. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Förändringar i lokalförsörjningsplan 2022-2026 efter maj 2021 
 Antagen lokalförsörjningsplan 2021-2025 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram en operativ lokalförsörjningsplan för 2022-
2026 tillsammans med kommunens övergripande lokalgrupp och styrgruppen för 
lokalfrågor. Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika 
nämnder och verksamheter som arbetar med eller är beroende av lokalförändringarna 
i kommunen. 

En första information om det pågående arbetet gjordes på kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 18 februari 2021. Den 23 mars beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 
för åren 2022-2026 skulle skickas till samtliga nämnder. Efter remisstiden gjordes 
revideringar utifrån de svar som kommit in. Den 25 maj 2021 godkände 
kommunstyrelsens arbetsutskott planen som underlag för budget 2022. Därefter har 
justeringar gjorts i den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån det arbete som 
bedrivits i kommunen, förändringarna finns i bifogad bilaga ”Förändringar i LFP 
2022-2026 efter maj 2021”. 

Lokalförsörjningsplanen för 2021-2025 innehöll förutom den operativa delen, i 
kapitel två, även förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. I kommunens 
styrgrupp för lokaler har det bestämts att kommande lokalförsörjningsplaner bara ska 
innehålla den operativa delen och att övergripande styrdokument ska tas fram i egen 
ordning. 

Arbetet med att ta fram de övergripande styrdokumenten för lokalfrågorna pågår men 
det återstår en hel del arbete innan dessa är klara. Detta gör att operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bara ersätter den operativa delen av LFP 2021-
2025, som finns i del 2. De delar som inte ersätts av den operativa 
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lokalförsörjningsplanen 2022-2026 kommer därmed att gälla fram till dess att de 
övergripande styrdokumenten antas. 

I den operativa lokalförsörjningsplanen för 2022-2026 finns tidplaner för både 
planerade investeringar och inhyrningar. För att säkerställa att alla berörda i 
kommunen arbetar efter samma tidplan bör förändringar i tidplanerna beslutas 
politiskt. Därför föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att revidera 
tidplanerna efter beredning i styrgruppen för lokalfrågor. 

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

  

Beslut 
- Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 antas. 

- Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om revideringar i tidplanerna för 
investeringar och inhyrningar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ej deltagande i beslut 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
 

  

40 ( 88 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 248    KS.2021.0313 

Godkännande av plan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Det lokala näringslivet är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa 
välfärd för sina invånare. Ett bra företagsklimat som möjliggör för företagen att växa 
och utvecklas är en prioriterad fråga för Eslövs kommun. Trots detta uppvisar 
kommunen en tillbakagång jämfört med majoriteten av Skånes kommuner i årets 
mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet föranleder nu 
Kommunledningskontoret att be om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Plan för förbättrat företagsklimat 
 Förslag till plan för förbättrat företagsklimat 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99, 2021 Handlingsplan för förbättrat 

företagsklimat i Eslövs kommun 
 

Beredning 
I Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet 2021 uppvisar Eslövs 
kommun ett i stort sett oförändrat resultat av det sammanfattande omdömet jämfört 
med föregående år, 3,3 jämfört med 3,4. Samtidigt som kommunen uppvisar ett 
oförändrat resultat i mätningen har det sammanfattande omdömet förbättrats i 26 av 
33 skånska kommuner. Närmare en tredjedel av de svarande företagen i 
undersökningen upplever företagsklimatet som dåligt i Eslövs kommun. 

Med anledning av den utveckling som Eslövs kommun uppvisar, ber 
Kommunledningskontoret om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat i Eslövs kommun. Syftet med handlingsplanen är att utarbeta ett antal 
konkreta insatser, samt förtydliga de aktiviteter som redan bedrivs, i syfte att 
förbättra företagens upplevelser av det lokala företagsklimatet på kort och lång sikt. 
Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat ska komplettera det 
näringslivsprogram som är under framtagande och innebär en utveckling av det 
avsnitt i programmet som berör företagsklimatsarbetet. 

Arbetet med att stärka företagsklimatet förutsätter delaktighet från de förvaltningar 
som har myndighetskontakter med företagen och förvaltningarnas medverkan både i 
framtagandet av handlingsplanen och vid genomförandet av insatserna, är avgörande 
framgångsfaktorer. 
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Beslut 
- Plan för förbättrat företagsklimat godkänns. 

- Kommunledningskontoret uppdras att starta upp arbete utifrån planen med 
halvårsavstämning till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 249    KS.2021.0513 

Organisering av destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslöt den 31 maj 2021, § 79 att inte förlänga 
samverkansavtalet inom ramen för Visit Mittskåne med utträde den 31 december 
2021. Kommunfullmäktige gav samtidigt att kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
förutsättningarna att behålla de värden som skapats genom destination MittSkåne 
samt möjligheterna till ett fortsatt samarbete och ett gemensamt varumärkesbyggande 
med kringliggande kommuner. 

Kommunstyrelsen hade den 4 maj 2021, § 125 gett Kommunledningskontoret 
uppdraget att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun kan arbeta med 
besöksnäringen framöver med fokus på små och medelstora företag i tätorten och på 
landsbygden. Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag som tillgodoser 
ovanstående beslut gällande hur Eslövs kommun kan arbeta med besöksnäringen från 
2022 och framåt. Förslaget utgår från fyra identifierade fokusområden: 

 Värdskap 
 Kommunikation/Marknadsföring 
 Evenemang 
 Landsbygdsutveckling och friluftsliv 

Under hösten har Företagarföreningen i MittSkåne inkommit med ett underlag för 
dialog kring en företagsdriven organisation för besöksnäringen i MittSkåne. Under 
hösten har även Tourism in Skåne presenterat ett förslag på ett skånskt partnerskap 
för turism. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Organisering av destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 

och framåt 
 Utredning, Destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt 
 Underlag för dialog kring en företagsdrivenorganisation för besöksnäringen i 

MittSkåne 
 Ett skånskt partnerskap för turism som spelar roll 
 

Beredning 
Företagarföreningen i Mittskåne inkom den 21 september 2021 med ett underlag för 
dialog kring en företagsdriven organisation för besöksnäringen i MittSkåne. 
Förenklat åtar sig företagarföreningen att ta över destinationsarbetet i Mittskåne 
finansierat av serviceavgifter från anslutna företag och med en basfinansiering från 
kommunerna Eslöv, Höör och Hörby om 500 000 kronor per år och kommun 
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perioden 2022-2028. Utöver basfinansiering föreslår Företagarföreningen olika 
tillägg för kommunerna i form av synlighet för ej anslutna organisationer, 
platsmarknadsföring för den egna kommunen samt för press- och PR-arbete om 
ytterligare maximalt 450 000 kronor per kommun.  

Tourism in Skåne har i ett mejl ställt till Kommunledningskontoret den 4 november 
2021 informerat om möjligheten att ingå partnerskapsavtal med Tourism in Skåne 
AB. I samband att Skånes kommuners ägande och finansiering av Tourism in Skåne 
AB upphör vid årsskiftet kommer Tourism in Skåne att fortsätta samarbeta med de 
skånska kommuner som ingår partnerskap med Tourism in Skåne. Partnerskapet 
bygger på en gemensam basfinansiering om 200 000 respektive 450 000 per 
kommun och år för marknads- och insiktsarbete, men ska inte ses som köp av tjänster 
eller synlighet. 

Även om det formella samarbetet inom ramen för Visit MittSkåne upphör vid 
årsskiftet 2021/2022 ser Kommunledningskontoret samverkan med olika aktörer som 
en förutsättning för att stärka och utveckla besöksnäringen i kommunen. Framförallt 
handlar det om att samverka i olika projekt och nätverk. Ett sådant projekt ses vara 
en fortsatt samverkan för drift och utveckling av parternas gemensamma 
kommunikationsplattformar. Kommunledningskontoret ser även en stor potential i att 
bedriva destinationsutvecklingsarbetet i egen regi framöver och menar att ett 
övertagande av destinationsarbetet i Mittskåne av Företagarföreningen inte ger 
samma möjligheter att forma detta utifrån kommunens förutsättningar och 
viljeinriktning. På ett liknande sätt bedömer Kommunledningskontoret att det i 
dagsläget och med utgångspunkt i underlaget från Tourism in Skåne AB inte finns 
tillräckligt med incitament att ingå ett partnerskap. 

En förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt destinationsarbete framöver 
är att de medel om 900 000 kronor som tidigare har avsatts för destinations-
samarbetet även fortsättningsvis tillförs tillväxtavdelningen. Dessa medel kommer i 
huvudsak att användas för att förstärka genom att rekrytera medarbetare med 
kompetens att arbeta med delar av de identifierade områdena. Medlen kommer också 
att användas för att medfinansiera fortsatt drift och utveckling av gemensamma 
kommunikationsplattformar, samt medfinansiering för genomförande av externa 
evenemang i kommunen. Dock handlar medfinansieringen av evenemang endast om 
en förhållandevis liten summa för genomförande av mindre evenemang. Om det 
framöver blir aktuellt med större evenemang som kräver en annan finansiering 
behöver dessa medel äskas.  
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Beslut 
- Utredning: Destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt antas som grund 
för det fortsatta destinationsarbetet i Eslövs kommun. 

- Företagarföreningens förslag kring en företagsdriven organisation för 
besöksnäringen i MittSkåne avslås. 

- Tourism in Skånes förfrågan gällande ett skånskt partnerskap för turism som spelar 
roll för samhället avslås. 

Beslutet skickas till  
Företagarföreningen i MittSkåne 
Tourism in Skåne AB 
Höörs kommun 
Hörby kommun 

Paragrafen är justerad 
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§ 250    KS.2021.0427 

Ansökan om föreningsbidrag för 2022 från Tjejjouren i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Tjejjouren i Eslöv har ansökt om 45 000 kronor i bidrag för fasta kostnader såsom 
lokalhyra, el, internet och telefoni för verksamhetsåret 2022. Tjejjouren i Eslöv har 
mottagit föreningsbidrag från kommunen under flera års tid. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om föreningsbidrag för 2022 från Tjejjouren i Eslöv 
 Bidragsansökan om föreningsbidrag för 2022 från Tjejjouren i Eslöv 
 Balansrapport 20200101-20201231 Tjejjouren i Eslöv 
 Föreningens stadgar 2021 Tjejjouren 
 Resultatrapport 20200101-20201231Tjejjouren i Eslöv 2022 
 Revisionsberättelse för 2020 Tjejjouren i Eslöv 2022 
 Verksamhetsberättelse 2020 för Tjejjouren i Eslöv 2022 
 

Beredning 
Tjejjouren i Eslöv startades 2009 av sju tjejer som på frivillig basis ville ge 
organiserat stöd till unga tjejer i kommunen. Tjejjouren är idag en ideell förening 
som ger stöd till tjejer mellan 12 och 25 år genom att bemanna en chatt, svara på 
mejl och personliga möten. Föreningen är medlem i Riksorganisationen för 
kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Förenade Trans-, tjej-, och 
ungdomsjourer. Tjejjouren finansieras framförallt med statsbidrag från 
Socialstyrelsen, Socialstyrelsens bidrag får dock inte användas till fasta kostnader. 
Tjejjouren ansöker därför om ett bidrag på 45 000 kr från Eslövs kommun för att 
finansiera fasta kostnader så som lokalhyra, el, internet och telefoni. Tjejjouren har 
under flera års tid ansökt om att få bidrag för fasta kostnader hos Eslövs kommun 
och fått det beviljat. 

Tjejjouren för statistik över antalet stödsökande. Antalet tjejer som söker stöd hos 
Tjejjouren i Eslöv har ökat med tiden med en kraftig ökning av antalet stödåtgärder 
under pandemin. 2011 genomförde jouren 322 stödåtgärder, 2018 485 stödåtgärder 
och 2020 har 693 stödåtgärder genomförts. Samtalen berör frågor som dålig 
självkänsla, relationer, syn på kroppen men även suicid och våldtäkt. 

Under våren 2021 kontaktade Tjejjouren Kommunledningskontoret för att undersöka 
möjligheterna att ingå ett IOP-avtal med Eslövs kommun. Jouren blev då 
informerade om hur de skulle gå tillväga för att initiera ett IOP-avtal. Tjejjouren 
återkom dock aldrig. Under hösten 2021 kontaktade Kommunledningskontoret 
Tjejjouren för att undersöka hur processen fortskred. Tjejjouren meddelade då att de i 
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dagsläget inte har kapacitet att gå vidare med ett IOP-avtal men att det kan vara 
aktuellt på längre sikt. 

Kommunledningskontoret bedömer att Tjejjouren i Eslöv utför ett viktigt socialt 
arbete som kompletterar kommunens egna insatser. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att ansökan från Tjejjouren i Eslöv beviljas. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD), Catharina Malmborg (M), Lars Holmström (V), Madeleine 
Atlas (C), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Det ansökta bidraget om 45 000 kronor från Tjejjouren i Eslöv för år 2022 
beviljas. Medlen belastar Kommunledningskontorets budget 2022. 

Beslutet skickas till  
Tjejjouren Eslövs kommun 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 251    KS.2021.0430 

Yttrande över remiss för bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan 
2030 och markpolicy för Lunds kommun  

Ärendebeskrivning  
Lunds kommun har tagit fram ett förslag till Bostadspolitiskt program, 
Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy och skickat dem på samråd i enlighet med 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Eslövs kommun har 
fått anstånd att inkomma med yttrandet i efterhand. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan 2030 och 

markpolicy för Lunds kommun 
 Bostadspolitiskt program Lund 
 Bilaga till bostadspolitiskt program Bostadsmarknadsanalys 
 Markpolicy i Lunds kommun 
 Utbyggnadsplan 2030 remissversion 
 Lunds kommuns Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51, 2021 Bostadspolitiskt 

program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy för Lunds kommun 
 

Beredning 
Samrådshandlingarna består av tre olika dokument. Lunds kommuns 
Bostadspolitiska program vilket utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
vars innehåll regleras i Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Lunds kommuns markpolicy som innehåller ambitioner, 
beskrivning av och riktlinjer för hur kommunen utvecklar och förvaltar sitt 
markinnehav och hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark sker vid 
exploatering på privat mark. Lunds kommun har även tagit fram en utbyggnadsplan 
till 2030. I utbyggnadsplan 2030 görs en prioritering av de utbyggnadsområden som 
pekats ut i Lunds kommuns översiktsplan. 

Samrådshandlingarna är avstämda med tjänstepersoner på planenheten. I den mån 
samrådshandlingarna har någon bäring på Eslövs kommun och dess invånare har 
Kommunledningskontoret inget att erinra. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen har ingen erinran mot Lunds kommuns bostadspolitiska 
program, utbyggnadsplan 2030 och markpolicy. 

Beslutet skickas till  
Lunds kommun 

Paragrafen är justerad 
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§ 252    KS.2021.0453 

Yttrande över remiss för bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 för 
Malmö stad  

Ärendebeskrivning  
Malmö stad har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och 
skickat dem på remiss i enlighet med lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022–26 
 Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026 Remisshandling 
 Följebrev remiss bostadsförsörjningspgrogram 2022-2026 
 Protokollsutdrag Malmö Stad  § 353, 2021 Bostadsförsörjningsprogram 2022-

2026 
 

Beredning 
Malmö stads bostadsförsörjningsprogram med tillhörande riktlinjer ger en 
övergripande bild av kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning 
och bostadsplanering. Malmö har haft en hög byggtakt de senaste åren med 2 500 
färdigställda bostäder i genomsnitt per år under de senaste fem åren. Vidare kan man 
läsa att Malmö stad har stora utmaningar med att matcha bostadsutbudet mot 
efterfrågan, då ca två tredjedelar av befolkningen inte kan efterfråga en nybyggd 
bostadsrätt och det finns både trångboddhet och hemlöshet i kommunen. Malmö stad 
bedömer att befolkningen kommer fortsätta öka i hög takt medan takten i 
bostadsbyggandet kommer mattas av, särskilt avseende hyresrätter. 

I programmet ges bostadssituationen för unga vuxna och äldre samt barnfamiljer ett 
särskilt fokus. För att leva upp till målsättningarna i programmet är ett antal åtgärder 
identifierade inom följande områden: befintligt bostadsbestånd, nyproduktion av 
bostäder, hemlöshet, segregation, samverkan med näringsliv och bostadsmarknadens 
aktörer, nationell bostadspolitik, hållbart byggande och bidra till goda bostadsmiljöer 

I den mån remisshandlingen har någon bäring på Eslövs kommun och dess invånare 
har Kommunledningskontoret inget att erinra. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen har ingen erinran mot Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 
för Malmö stad. 

Beslutet skickas till  
Malmö Stad 

Paragrafen är justerad 
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§ 253    KS.2020.0444 

Godkännande av förnyat samarbetsavtal för vattenvårdsprogram 
Kävlingeån 2022-2027  

Ärendebeskrivning  
I slutet av 2020 skickade Kävlingeåns vattenråd ut en remiss till alla medlems-
kommuner samt till Sydvatten avseende fortsatt samarbete kring vattenvårdande 
åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde 2022-2027. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden besvarade remissen och beslutade på sammanträdet den 
9 december 2020 § 202 att: 

 Nämnden ställer sig bakom Kävlingeåns vattenråds förslag till förnyat 
samarbetsavtal samt förslag till vattenvårdsprogram för Kävlingeån 2022-
2027. 

 Nämnden ställer sig positiv till fortsatt medverkan i och finansiering av 
arbetet med genomförande av vattenvårdsprogrammet för Kävlingeån 2022-
2027 under förutsättning att även övriga kommuner medverkar. 
  

Kävlingeåns vattenråd har sammanställt de inkomna remissvaren från kommunerna. 
Samtliga tillfrågade kommuner ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete. I det 
samarbetsavtal som ska tecknas mellan de berörda kommunerna har det sedan 
remissen gjorts några redaktionella ändringar i samarbetsavtalet. De redaktionella 
ändringarna består i att ordet ”kommunerna” på ett par ställer bytts ut mot ”parterna” 
eftersom även Sydvatten AB är med och tecknar avtalet. På ett par ställen har även 
uttrycket ”De kommunala anslagen” ersatts med formuleringen ”Anslagen”. I övrigt 
har inga ändringar i avtalet gjorts sedan förslaget var ute på remiss i slutet av 2020. 
Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd har nu beslutat att skicka ut samarbetsavtalet till 
medlemskommunerna och Sydvatten för slutgiltigt godkännande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förnyat samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 

2022-2027 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 113, 2021 Samarbetsavtal 

beträffande genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Följebrev till samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogran 2022 - 2027 
 Förslag på samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022 -2027 
 Bilaga 1, Vattenvårdsprogram, till samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Bilaga 2, Hållbart vatten i Kävlingeån, Samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
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Beredning 
Förstudien ”Hållbart vatten i Kävlingeån” beskriver på ett tydligt sätt fördelarna med 
och behovet av ett förnyat samarbete. 

Goda resultat har kunnat uppvisas genom åren, vilket minskat övergödning, bidragit 
till ökad biologisk mångfald fler rekreationsmiljöer och även ökat landskapets 
vattenhållande förmåga. Receptet har här varit att arbetet i vattenvårdsprojekt och i 
vattenråd bedrivits samordnat, systematiskt och effektivt under lång tid. Vid 
utvärderingar av kostnadseffektivitet har anläggning av dammar och våtmarker visat 
sig tillhöra de mest ekonomiska i fråga om att minska mängden näringsämnen i våra 
vatten. Nyttan är normalt tydligt större än kostnaderna. 

I Kävlingeån, med råvattentäkten Vombsjön centralt i avrinningsområden, är tillgång 
på tillräckligt med vatten av god kvalitet en grundläggande förutsättning för 
samhällets fortsatta utveckling i sydvästra Skåne. Med rätt vattenvårdsåtgärd på rätt 
plats kommer arbetet därtill ha stor betydelse för att minska övergödnings- 
problematik och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Trots genomförda åtgärder är målet att nå god status till 2027 enligt vattendirektivet 
långt ifrån uppnått. Därför föreslås ett fortsatt samarbete. 

I avtalet regleras bland annat finansiering, kostnadsfördelning samt förvaltning av 
medel. Kostnadsfördelningen bygger på en fördelningsnyckel som tar hänsyn till 
kommunernas befolkningsmängd och yta inom avrinningsområdet. Eslövs kommuns 
del av kostnaderna samt den totala budgeten för 2022 föreslås vara 984 000 kr 
respektive 4 534 000 kr, det vill säga på samma nivå som för 2021. Kostnaden 
föreslås sedan räknas upp med entreprenadindex (E84 littera 8011) med januari 2022 
som basår. Eventuella kvarvarande medel efter 2027 kommer att betalas tillbaka till 
kommunerna. 

Utifrån ovannämnda positiva resultat och fördelar med samarbetet, anser Kommun 
ledningskontoret att Eslövs kommun bör ingå samarbetsavtalet. Vidare har miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden budgeterat för kostnaden, precis som för förra 
avtalsperioden. 

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

Beslut 
- Samarbetsavtalet för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 godkänns. 
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Beslutet skickas till  
Kävlingeåns vattenråd: christian.magyaralsterberg@lund.se 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 254    KS.2021.0405 

Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022  

Ärendebeskrivning  
Herbert Felixinstitutet har inkommit med bidragsansökan om 300 000 kr för 
verksamhetsåret 2022. 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 till Herbert Felixinstitutet år 2022 
 Kommunstyrelsens beslut § 202, 2021 Ansökan om föreningsbidrag till Herbert 

Felixinstitutet för 2022 
 Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag Herbert Felixinstitutet år 2022 
 Årsredovisning för Herbert Felixinstitutet 2020 
 Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022 
 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).  
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Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 
med motiveringen "för att belysa det planerade samarbetet med Eslövs folkhögskola 
och kommun och vad det innebär.” 

Vid ett möte mellan representanter från Herbert Felixinstitutet, Eslövs Folkhögskola 
och Eslövs kommuns kommunledningskontor den 19 november 2021 diskuterades 
samarbetet. Herbert Felixinstitutet har behövt anpassa det administrativa arbetet för 
att kunna koncentrera sig på folkbildningen och marknadsföring av Eslöv och det 
arbetet som sker inom institutet. Institutet hade tidigare 1,5 tjänst men har valt att 
minska på personalkostnaderna och lägga mindre tid på att säkerställa att bidrag 
täcker personalkostnader och istället fokusera mer på föreläsningar. Idag köper 
institutet in 0,5 tjänst från Eslövs folkhögskola. Detta innebär att institutet inte längre 
är arbetsgivare och att de inte behöver hantera de frågorna. Dessutom har institutet 
numera ekonomifunktion, kontor och föreläsningslokaler via folkhögskolan. Eslövs 
folkhögskola har tidigare lämnat 50 000 kronor i bidrag årligen, men bidrar numera 
med annat än pengar. Minskning av personalkostnader och flytten till Eslövs 
folkhögskola innebär att institutets kostnader minskat samtidigt som det under 
pandemin inte gått att genomföra föreläsningar som planerat. Detta innebär att 
institutet inte gjort av med alla medel som planerat utan för över dessa för att 
användas till föreläsningar under 2022. 

Syftet med samarbetet mellan institutet och folkhögskolan är förutom den 
ekonomiska aspekten och att minska sårbarheten också att bredda basen för 
seminarierna genom att bland annat bjuda in elever från folkhögskolan, att finnas i 
ett tydligare sammanhang och tydligaregöra kopplingen till folkbildningen. Tidigare 
har många äldre gått på föreläsningar som anordnats av institutet, nu hoppas man att 
även nå yngre. 

För år 2022 planerar Herbert Felixinstitutet fortsatt fokus på folkbildning, kunskap 
och information kring invandring och dess betydelse för samhällsutvecklingen i stort 
samt goda exempel på olika människoöden som bidragit till vårt välstånd i samhället. 
Under 2022 planerar institutet att göra en studie av företag i Eslövs kommun där 
företagare med invandrarbakgrund lyckats eller misslyckats med sitt entreprenörskap 
i just Eslöv. Detta för att hitta goda exempel och kartlägga eventuella svårigheter i 
samband med att starta och driva företag. Herbert Felixinstitutet har fått bidrag från 
Sparbanksstiftelsen för att under tre år genomföra fallstudier inom detta område, men 
för att lyckas behövs ett nära samarbete med bland annat näringslivsverksamheten 
inom Eslövs kommun. 

Då Eslövs kommun allt oftare i samarbete mellan kommun och idéburen sektor 
arbetar med ett så kallat idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) föreslår 
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Kommunledningskontoret att ett sådant avtal tas fram under 2022 och att detta 
tydliggör samarbetet och vad som ska ske inom ramen för samarbete samt 
finansiering för detta för år 2023 och framåt. Då Herbert Felixinstitutets kostnader 
minskat och de under pandemin inte kunnat genomföra de arrangemang som 
planerats föreslås kommunstyrelsen minska stödet till Herbert Felixinstitutet och för 
år 2022 bidra med 200 000 kronor. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förslaget till beslut.  

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

Beslut 
- Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för år 2022 med finansiering om 200 000 
kr sluts. Finansiering sker genom kommunstyrelsens disponibla medel. 

- Kommunledningskontoret uppdras att tillsammans med Herbert Felixinstitutet 
arbeta fram ett idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) under 2022. 

- Kommunledningskontoret uppdras att föra dialog med Herbert Felixinstitutet om 
kommunal representant i institutets styrelse för att knyta starkare samarbete mellan 
kommunen och institutet. Kommundirektören utser eventuell kommunal representant 
i samförstånd med institutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Herbert Felixinstitutet 

Paragrafen är justerad 
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§ 255    KS.2021.0481 

Godkännande av köpeavtal för fastigheterna Hassle 18:11 med flera, 
Gyaskogen i Stehag, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Gyaskogen utanför Stehag är till salu och har annonserats ut för öppen budgivning. 
Med anledning av skogens värde ur natur- och rekreationssynpunkt är det lämpligt 
att Eslövs kommun förvärvar fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Köpeavtal för fastigheterna Hassle 18:11 med flera, 

Gyaskogen i Stehag 
 Översiktligt kartmaterial över Gyaskogen 
 Utskrift av mäklarannons - Eslöv Hassle 18:1 m. fl. 
 Förslag till köpeavtal för Hassle 18:9, 18:10, 18:14 och 18:15 
 Förslag till köpeavtal för Hassle 18:13 och 18:11. 
 Uppmaning att köpa in Stehags tätortsnära rekreationsskog 
 

Beredning 
Gyaskogen är belägen nordväst om Stehag och utgör ett välanvänt naturområde för 
boende i Stehag med omgivningar. Skogen består av olika fastigheter där Eslövs 
kommun idag äger marken närmast samhället bestående av cirka 10 hektar lövskog. 
En belyst motionsslinga har uppförts i skogen där delar av slingan även är belägen på 
den privatägda marken med stöd av ett arrendeavtal. Den mark som nu är till salu 
utgörs av sex olika fastigheter om totalt 55 hektar skogsmark. 

I översiktsplanen Eslöv 2035 anges att Naturvärdena och rekreationsmöjligheterna är 
en av Stehags absoluta fördelar. Gyaskogen och Skytteskogen ger höga 
boendekvaliteter i byn. Trygga och tillgängliga kopplingar mellan dessa 
skogsområden och byn är viktiga. Gyaskogen är ett skogsområde som redan idag 
används flitigt för rekreation och har höga naturvärden. Tillgängligheten har 
utvecklats genom anlagda motionsspår och grillplats. 

I kommunens naturmiljöprogram anges att Eslövs kommun ska värna natur-och 
parkområden i och kring tätorter så att alla invånare har närhet till grönområden för 
rekreation och friluftsliv. Gällande just Gyaskogen anger programmet flera 
värdekärnor ur naturmiljösynpunkt gällande lövskogen. 

I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden anges inriktningsmålet att 
Eslöv ska innehålla attraktiva och trygga miljöer, i staden, byarna och på 
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landsbygden där man trivs och utvecklas. Vidare omnämns att det ska vara nära till 
natur- och rekreationsområden i våra tätorter. 

Ett förvärv av Gyaskogen bidrar till att översiktsplanens och naturmiljöprogrammets 
intentioner genomförs och är i linje med politiska handlingsprogrammet. Tillgången 
till natur- och rekreationsområde i Stehag tryggas och blir en tillgång för hela 
kommunen. Skogsområdets placering i närhet av god kollektivtrafik gör det möjligt 
för många att ta del av naturen i området. Även föreningslivet har uttryckt önskemål 
om att kommunen förvärvar marken för att trygga en fortsatt tillgänglighet i området. 

Fastigheterna förvärvas efter budgivning till en sammanlagd köpeskilling om 14,3 
miljoner kronor. Uppdelningen i två olika kontrakt är gjord utifrån förutsättningen att 
juridiska personer behöver söka tillstånd enligt jordförvärvslagen för förvärv av jord-
och skogsbruksmark. Inköp av mark innebär att kommunens likvida medel 
omfördelas till fast egendom samt medför en årlig kapitalkostnad som belastar 
kommunens resultat. Från och med 2022 är kommunens kapitalkostnad 1,00% av 
köpeskillingen per år. Kapitalkostnaden hanteras i budgetprocessen på samma sätt 
som för övrig mark. Övriga kostnader eller avkastning från marken är beroende av 
hur kommunen väljer att utveckla och förvalta marken. 

Kommunledningskontoret föreslår att framlagda avtalsförslag godkänns. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Lars Holmström (V), Tony Hansson (S), Madeleine Atlas 
(C), Bertil Jönsson (C), Sven-Olov Wallin (L), Johan Andersson (S) och 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna förslag till köpeavtal för Eslöv Hassle 
18:13 och 18:11. 

- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna förslag till köpeavtal för Eslöv Hassle 
18:9, 18:10, 18:14 och 18:15. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att paragrafen ska justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
 

  

59 ( 88 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 256    KS.2021.0490 

Förflyttning av ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning från och med 1 januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning har utrett situationen för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet och kommit med förslag till förbättringar av verksamheten. 
I linje med utredningens förslag har kultur- och fritidsnämnden förslagit 
kommunstyrelsen att skolbiblioteksverksamheten ska flytta till barn- och 
familjenämnden från och med 2022-01-01. Barn- och familjenämnden har beslutat 
att de kan ta emot verksamheten från samma datum. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 

Fritid till Barn och Utbildning 
 Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende 

skolbiblioteken 
 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag att flytta skolbiblioteksverksamheten till barn- och familjenämnden. I 
samband med överflyttningen behöver nämndernas reglementen uppdateras. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten 
flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och 
med 2022-01-01. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att kultur- och fritidsnämndens reglemente 
revideras från och med 2022-01 så att första paragrafen lyder: Nämnden fullgör 
kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelad på barn-, 
ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids och fritidsgårdsverksamhet, 
stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och 

60 ( 88 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

folkbibliotek. Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna 
platser samt offentliga byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och 
Fritid. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att barn- och familjenämndens reglemente 
revideras från och med 2022-01-01 så att första paragrafen lyder: Nämnden ska, med 
inriktning på barn och unga, fullgöra de uppgifter som enligt skollag (dock ej de 
delar som ligger på Gymnasie- och vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om 
vård av unga, läroplaner samt andra författningar som ankommer på kommunen. 
Nämnden ansvarar även för kommunens skolbibliotek. Under nämnden lyder 
förvaltningen Barn och Utbildning. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 257    KS.2021.0141 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 48, 2021 Revidering av reglemente om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte. 

Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att fastställa reviderat Reglemente om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda i Eslövs kommun och att ändringarna träder i kraft den 
1 januari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 258    KS.2021.0463 

Yttrande över remiss från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
avseende förslag till riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Förslaget till riktlinjer har remitterats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen för yttrande. Riktlinjerna ska gälla för samtliga medarbetare och 
förtroendevalda inom Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till Riktlinjer för resor och möten. 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Antagen rutin för distansarbete 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret instämmer i de delar av förslaget som adresserar resor. 
Förslaget ger tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt som det ges 
utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter och kostnader och effektivitet i 
det enskilda fallet. Riktlinjerna är en bra grund att stå på för att minska den 
miljöpåverkan som resor och förflyttningar till möten utgör. 

När det gäller distansarbete har det nyligen arbetats fram en rutin beslutad av 
kommunens ledningsgrupp, ”Rutin för distansarbete”, som adresserar följande: 

 Vikten av att utveckla, vårda och stärka relationen genom att närvara på 
arbetsplatsen. 

 Vilka möten som lämpar sig för distans och inte. 
 Vikten av att chefer utövar ett närvarande ledarskap. 

  
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och andra arbetsmiljöaspekter för våra medarbetare 
ser Kommunledningskontoret som överordnat när det gäller fysisk närvaro på 
arbetsplatsen. Kommunstyrelsen menar därför att avsnittet om distansarbete bör 
strykas ur riktlinjerna för resor och möten, alternativt omarbetas i linje med beslutad 
Rutin för distansarbete. 

Sedan den 15 oktober 2021 gäller nya riktlinjer för styrdokument i kommunen. Det 
är viktigt att stämma av alla nya styrdokument utifrån denna riktlinje för att 
säkerställa både innehåll och rätt beslutsinstans. 
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Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Lars 
Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över förslaget till 
riktlinjer för resor och möten som sitt eget och överlämnar yttrandet till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Ej deltagande i beslut 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 259    KS.2021.0290 

Utredning av driftsform för tolkförmedling i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I vårprognosen för 2020 fick servicenämnden, efter egen förfrågan, i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda den kommunala tolkförmedlingens driftsform. 
Servicenämnden har utrett flera olika möjliga driftsformer och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tolkförmedlingen i 
egen regi ska upphöra och att kommunen istället bör upphandla denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i egen regi 
 Serviceförvaltningen - Utredning alternativa former för förmedling av 

tolktjänster i Eslövs kommun 
 Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020 
 Servicenämndens beslut § 183, 2020 Utredning av Tolkförmedlingen i Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Det största skälet till att servicenämnden bad om ett utredningsuppdrag, var att 
Tolkförmedlingen har uppvisat ett negativt resultat sedan flera år. Verksamheten bär 
inte sig själv i sin nuvarande form. Inför 2019 gjordes en revidering av både kostnad 
för beställare och arvodet för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men 
verksamheten har fortsatt att uppvisa negativt resultat. Enligt fullmäktiges beslut fick 
servicenämnden i uppdrag att utreda följande två alternativ: 

 Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun. 
 Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi 

eventuellt upphör. 
Serviceförvaltningens utredning visar på att förutsättningen för samverkan med 
annan eller andra kommuner är att teckna samverkansavtal och att samtliga 
kommuner bidrar med personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter 
en organisation för tolkförmedling i åtminstone en kommun. Utredningen kunde inte 
visa en tydlig kostnadsbild, då en på detta sätt korrekt samverkan inte kunde 
identifierats i urvalet av kommuner. 

Utredningen visar vidare att en jämförelse mellan verksamhet i egen 
regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad visar en stor skillnad i 
kostnader. I förvaltningens exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa, har berörd kommun cirka en tredjedel så höga kostnader 
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jämfört med Eslövs kommuns verksamhet i egen regi. I Eslövs kommun har man en 
totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. 
Servicenämnden föreslår därför att kommunen bör gå över till att upphandla tjänsten 
tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen regi- verksamheten 
upphör. Den tidsplan som föreslås i utredningen är att upphandling sker under våren 
2022 och att tolkförmedling i egen regi upphör den 31 december 2022. 

Kommunledningskontoret har stämt av serviceförvaltningens förslag med 
kommunens övriga förvaltningar och inga synpunkter på Tolkförmedlingens 
driftsform har framkommit. Det viktiga för verksamheterna är en välfungerande 
tolkförmedling, inte hur den är organiserad. Det är viktigt att säkerställa en bra 
övergång från verksamhet i egen regi till en upphandlad tjänst och det behövs gott 
om tid för denna process. Det är också viktigt att upphandlingen av den nya 
tolkförmedlingstjänsten kommer igång så fort som möjligt under 2022 för att 
undvika problem i omställningen. Kommunledningskontoret menar att utredningen 
som Serviceförvaltningen har genomfört, tydligt visar på att kommunens kostnader 
för tolkförmedling skulle kunna minskas avsevärt vid en omställning från drift i egen 
regi till en upphandlad tjänst som bygger på Domstolsverkets tolktaxa. Då de berörda 
verksamheterna inte haft några avvikande åsikter, menar Kommunledningskontoret 
att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att följa servicenämndens 
förslag om att lägga ner tolkförmedlingen i egen regi och att kommunen istället bör 
upphandla tjänsten. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunfullmäktige föreslås ge servicenämnden i 
uppdrag att börja avveckla Tolkförmedlingen i egen regi under 2022. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås ge servicenämnden i uppdrag att avveckla 
Tolkförmedlingen i egen regi från den 31 december 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 260    KS.2021.0484 

Godkännande av årsredovisningar för 2020 för Selma Sundelius 
stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, Selma 
Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius stiftelser 
 Förvaltningsberättelse och revisionberättelse Selma Sundelius utbildningsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Magnus och Bengta Sundelius 

donationsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Selma Sundelius julgåvestiftelse 
 

Beredning 
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen 
per 31 december 2020 uppgick till 200 180 kronor. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna årsredovisningarna för Selma 
Sundelius stiftelser för år 2020 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 261    KS.2021.0519 

Ansökan om tilläggsanslag från Stiftelsen för Haga Kvarn avseende 
renoveringsbehov av kvarnen  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om tilläggsanslag med 
500 000 kronor för Stiftelsen Haga kvarn med anledning av inkommen ansökan från 
stiftelsen om medel för renovering av kvarnkroppen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om tilläggsanslag för Haga Kvarn 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 114, 2921 Ansökan av tillägg på 

verksamhetsbidrag 2022 Haga Kvarn 
 Skrivelse från stiftelsen Haga kvarn 
 Ekonomisk redovisning - Haga kvarn 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 

Jäv 
Johan Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Catharina Malmborg (M) 
tjänstgör som ordförande. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tilldelas tilläggsanslag om 500 000 kronor för ökat 
verksamhetsbidrag till stiftelsen Haga kvarn. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Stiftelsen Haga kvarn 

Paragrafen är justerad 
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§ 262    KS.2021.0441 

Revidering av taxor för Medborgarhuset  

Ärendebeskrivning  
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. För att skapa en budget i balans har kultur-
och fritidsnämnden gett Kultur och Fritid i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad 
taxa för Medborgarhuset. 

Kultur och Fritid har gjort en omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för likvärdiga 
anläggningar i Mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa 
ligger under andra jämförbara konferensanläggningars priser. 

En viktig aspekt är att offentlig verksamhet ska ha marknadsmässiga priser för att 
inte riskera att konkurrera ut privata aktörer (Konkurrenslagen 2008:579, 3 kap 27 
§). 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av taxor Medborgarhuset 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 76 2021 Revidering av taxor 

Medborgarhuset 
 Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
 Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, antagen av kommunfullmäktige 

2001-09-24 
 Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 2007-01-01 
 Medborgarhuset taxor - jämförelse mellan nuvarande och föreslagna taxor 
 

Beredning 
Förslag till ny taxa för Medborgarhuset innehåller fyra olika prisgrupper; externa 
arrangörer, kommunala förvaltningar, lokalt registrerade 
föreningar/studieförbund/politiska partier samt bidragsberättigade föreningar. 

Det är viktigt att som kommunal verksamhet hålla samma taxenivåer som privata 
aktörer avseende kundgruppen externa organisationer och företag. I förslag till ny 
taxa föreslås en höjning avseende lokaler med trettio procent för att komma upp i en 
marknadsmässig nivå. Förslaget innebär också att ett nytt konferensprispaket införs 
med lokal och mat i ett paket. Denna förändring innebär att det är lättare att jämföra 
priser med andra mötes- och konferensanläggningar både för verksamheten och 
kunderna. 
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För kommunala förvaltningar och lokalt registrerade föreningar/studieförbund/ 
politiska partier föreslås en procentuellt sett hög ökning, dock från en tidigare låg 
nivå Den nya taxan föreslås vara trettiofem procent av ordinarie taxa. Ordinarie taxa 
är den som externa organisationer betalar. 

Taxorna för bidragsberättigade föreningar föreslås i princip vara oförändrade då 
dessa föreningar får bidrag från kultur-och fritidsnämnden varför det inte finns skäl 
att höja taxan. Förslag till ny taxa är femton procent av ordinarie taxa. 

Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att höja taxorna för externa 
arrangörer så att kommunen inte snedvrider konkurrensen utan har marknadsmässiga 
hyror. Vad gäller taxorna för kommunala förvaltningar har avstämning skett med 
samtliga förvaltningschefer. Kommunledningskontoret föreslår därför att taxor för 
Medborgarhuset revideras enligt kultur-och fritidsnämndens förslag. 

Vid genomgång av mål- och policydokument för lokalanvändning i Medborgarhuset 
framgår det att förändringar av verksamheten har skett och att det därför kan finnas 
behov av översyn och eventuell revidering av styrdokumenten. 

Det är också värt att notera att minskningen av intäkter till stor del sammanfaller med 
pandemin och att det kan vara värdefullt att följa upp ekonomin för Medborgarhuset 
när nu återgång börjar ske till det nya normala. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny taxa för Medborgarhuset enligt 
kultur-och fritidsnämndens förslag att gälla från och med den 1 januari 2022. 

- Uppföljning av Medborgarhusets ekonomi samt antal bokningar ska särskilt 
uppmärksammas i de ekonomiska månadsrapporterna som tillställs 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 263    KS.2020.0413 

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) angående medlemskap i 
nätverket Håll Sverige Rent  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen ska bli 
medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Ett medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del 
skulle innebära en årskostnad på 15 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i 

nätverket Håll Sverige Rent 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande över 

motionen från Bertil Jönsson (C) - medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2020 Remittering av motion från Bertil 

Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll 

Sverige Rent 
 

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av 
Naturvårdsverket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka 
attityder och beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. 

Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500 kronor per år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att finansieringen av 
medlemskapet sker centralt i kommunen, alternativt att kostnaden ersätts i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget. Kommunledningskontoret delar nämndens 
synpunkt avseende finansieringen då Håll Sverige Rents arbete berör allt från 
näringsliv, turism till skolverksamhet. En möjlighet att beakta är medlemskap under 
ett prövoår där resultatet sedan utvärderas innan medlemskapet eventuellt förnyas. 

Medlemskapet innebär tillgång till en rad konkreta tjänster från organisationen: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent. 
 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns 

beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner. 
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 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från 
myndigheter, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring avfallsplaner. 

 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i 
samband med Vi Håller Rent-kampanjen. 

 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat som är aktuellt 
inom området. 

 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala 
konferenser. 

 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte och kommunikation. 

 20 % rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar. 
 Rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. 

  
Ett aktivt medlemskap kan driva miljöarbetet framåt inom ett flertal verksamheter 
och samtidigt synliggöra att Eslövs kommun aktivt arbetar mot nedskräpning. Ett 
medlemskap kan säkerligen även skapa synergieffekter där samarbetet kring 
miljöfrågor med övriga medlemskommuner kan utvecklas vidare. Renhållning är en 
enkel, konkret och ständigt aktuell fråga och idag finns det få frågor med 
motsvarande potential att engagera och förena ett helt lokalsamhälle i ett gemensamt 
projekt. Både individer och verksamheter gynnas av en ren och därmed attraktiv 
kommun att besöka, verka, arbeta och leva i. 

Kommunledningskontoret anser att medlemskapet ger tillgång till flera relevanta 
tjänster och till en överkomlig medlemskapsavgift. Kommunledningskontoret 
föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla Bertil 
Jönssons (C) motion om medlemskap i Håll Sverige Rent. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen från Bertil Jönsson (C) avseende 
medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent bifalles samt att finansieringen av 
medlemskapet sker inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befintliga ram.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 264    KS.2021.0250 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85 att remittera motion från 
Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
kommunstyrelsen för yttrande i följande; 

 Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
 Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av 

bristande svenskkunskaper hos berörd personal. 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 

att införa språkkrav i välfärden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 120,2021.Yttrande över motion från 

Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 106, 2021 Yttrande över motion från Fredrik 

Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med Vård och Omsorg och Barn och 
Utbildning som båda också har yttrat sig över motionen. Förvaltningarna och 
Kommunledningskontoret anser att frågan om språkkunskap är viktig och behöver 
arbetas med, men med andra åtgärder än de som motionären föreslår. Framförallt 
med åtgärder för befintlig personal som redan är anställd. 

Vård och Omsorg 
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och Omsorg med koppling till 
äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande 
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska 
språket motsvarande gymnasiekompetens. Eslövs kommun har en mycket hög andel 
utbildade undersköterskor vilket borde underlätta stöd till de eventuellt språksvaga. 

Vård och Omsorg har agerat och satt in utbildning när det uppdagats att det funnits 
språkbrister på äldreboende. Lärdomar av detta arbete kan tas med i fortsatt arbete. 

Det pågår nationellt ett arbete för stärkt kompetens inom vård och omsorg. Enligt 
förslag från Skolverket kommer vård- och omsorgsutbildningen att bli mer 
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sammanhållen och leda till undersköterskeexamen. Utredningen föreslår att det blir 
en skyddad yrkestitel. På så sätt förväntas en höjning av verksamhetens kvalitet och 
att språkkunskaper ytterligare kan säkerställas genom att kommunens krav på 
undersköterskeutbildning för tillsvidareanställning bibehålls. 
 
Barn och Ubildning 
I kommunens för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Eslövs kommun har en stor andel 
förskolelärare i jämförelse med andra skånska kommuner och därmed god möjlighet 
att ta hand om eventuellt språksvaga medarbetare. Även ej undervisande personal 
som barnskötare har krav på utbildning som för att genomföra krävs kunskaper i det 
svenska språket motsvarande gymnasiekompetens. 

Inom förvaltningen pågår arbete med språkutvecklande kompetenser tillsammans 
med Skolverket. 
 
Gemensamma faktorer 
Eftersom kommunens verksamhet till stora delar bygger på kommunikation mellan 
människor är språket naturligtvis avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 

Eslövs kommun ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får utbildning, 
fortbildning eller handledning. Alla kommunens verksamheter ska ha individuella 
utvecklingsplaner för medarbetarna. 

Förvaltningarna har ett uppdrag att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan under 
året, som ska vara ett stöd i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal 
över tid. Där bör frågan om språkförstärkning inkluderas. 

Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas behov och är i vissa 
fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Eslövs kommun har lägre 
kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både 
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för 
att klara den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt 
akuta behov kopplat till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en 
möjlighet att jobba inom vård, skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för 
att på sikt utbilda sig inom det området ser vi en hantering som gynnar både 
verksamhet och individ. Innan en timvikarie blir aktuell för en längre anställning 
görs en utvärdering kring hur arbetet fungerat. 

Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga rekryteringar till 
vård, skola och omsorg samt det administrativa arbetet som krävs för att genomföra 
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detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker 
effekt. Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. 
Nuvarande rekryteringsprocess som är gemensam för alla arbetsplatser i Eslövs 
kommun bedöms som tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Eslövs kommun 
arbetar kompetensbaserat med rekrytering och bedömer språk genom 
intervjuförfarande och referenstagning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa 
språkkrav i välfärden. 

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

David Westlund (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. Catharina Malmborg 
(M), Sven-Olov Wallin (L) och Lars Holmström (V) instämmer. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med David Westlunds (S) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen om att införa språkkrav i välfärden 
besvarad. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
 

  

78 ( 88 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 265    KS.2021.0527 

Godkännande av hyresavtal Vårlöken, Solvägen 35, Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner omförhandlat 
lokalhyresavtal 043-601 och 430-1 avseende Vårlöken på Solvägen 35 i Eslöv. 
Avtalstiden är på tio + fem år, vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar i frågan 
om hyresavtalet innan servicenämnden kan teckna hyresavtalet med Eslövs Bostads 
AB. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av hyresavtal för Vårlöken, Solvägen 35 
 Serviceförvaltningen; Vård och Omsorgs beslut att godkänna avtal nr. 043-

601.pdf" 
 Serviceförvaltningen; Vård och Omsorgs beslut att godkänna avtal nr 430 
 Serviceförvaltningen; Förslag till hyresavtal, Solvägen 35 nr. 430 
 Serviceförvaltningen; Förslag till "Hyresavtal, Solvägen 35 nr. 043-60 
 Servicenämndens beslut § 138, 2021 Hyresavtal Vårlöken, Solvägen 35 
 

Beredning 
I lokalförsörjningsplanen för 2021-2025 finns upptaget att det ska iordningställas ett 
biståndsbedömt trygghetsboende på Solvägen 35. Vård och Omsorg bedriver i 
nuläget särskilt boende på Solvägen 35. 

Serviceförvaltningen har tillsammans med Vård och Omsorg arbetat fram ett förslag 
på förändringar i hyresavtalet för Solvägen 35, från särskilt boende till 
biståndsbedömt trygghetsboende. Förändringarna består av verksamhetsanpassningar 
samt renovering av lägenheter och lokaler. 

Hyresavtalet avser Solvägen 35 i Eslöv, avtalsnummer 043-601 och 430-1. 
Nuvarande årshyra är 3 415 902 kr/år och ny hyra kommer att bli 3 560 979 kr/år 
varav 145 080 kr utgör standardhöjande åtgärder i lägenheterna. De standardhöjande 
åtgärderna genererar en hyreshöjning per lägenhet med 465 kr/månad. Tillägg för 
lokalanpassningar blir 602 628 kr/år. Tillägget upphör efter tio år. 

Hyresökningen under tio år för lokalanpassningen finns i Vård och Omsorgs budget 
2021 utifrån lokalförsörjningsplan 2021-2025. I det nya hyresavtalet har förbättringar 
gjorts avseende tydlighet och vedertagen gränsdragningslista. Hyresgästen har tre 
månaders hyresfritt på grundhyran under entreprenadtiden. 

Kommunledningskontoret föreslår att de två omförhandlade hyresavtalen godkänns. I 
budgetkalkylen för anpassningar för trygghetsboende och fler lägenheter framgår ett 
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avkastningskrav med 11,83 %. Rätt benämning ska vara kapitalkostnad d v s 
avskrivning (amortering) av investeringsbeloppet över 10 år jämte ränta. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar att ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 266    KS.2020.0548 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om 

- Arbetet med utbyggnad av bredband på områdena Eslöv - Kastberga och Klippan-
Snälleröd. Open infra har fått möjlighet att hantera fiberutbyggnaden. 

- Möte med Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för förbättrat företagsklimat. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 267  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2021.0393-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124, 2021 Eslövs 

byggnadsvårdspris 2021 

KS.2021.0476-1 Avtal kreditupplysningstjänster t o m 2022-10-31 

KS.2020.0316-3 Tilldelningsbeslut Biblioteksmedia 

KS.2021.0349-2 Projektavtal ESF-projekt Digital mognad inklusive PUB Avtal 

KS.2021.0498-1 Separat borgensåtagande, begränsat. Kredit nummer 
39758207652 

KS.2021.0450-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 140, 2021 
Godkännande av lägenhetsarrende för del av Datorn 1 

KS.2016.0299-24 Avtalsservitut Slaktaren 25 och Slaktaren 22 

KS.2021.0424-6 Servitutsavtal Eslöv Löberöd 1:132 

KS.2021.0339-3 Avtal avseende verktyg för omvärldsbevakning 

KS.2021.0389-1 Avtal rörlig bild Animerad produktion - Fluid 

KS.2021.0389-21 Avtal Rörlig bild Livesändning politiska möten 

KS.2021.0389-6 Avtal Rörlig bild Dokumentär och enklare produktion 

KS.2021.0389-11 Avtal Rörlig bild Livesändning 

KS.2021.0389-16 Avtal Rörlig bild Avancerad produktion 

KS.2021.0505-1 Skuldebrev VA SYD 2021-1 

KS.2021.0506-1 Låneavtal 140238 Avtal 660 

KS.2021.0506-2 Låneavtal 140472 Avtal 660B 

KS.2021.0506-3 Låneavtal 140471 Avtal 660C 

KS.2021.0506-4 Utbetalningsinstruktion gällande Låneavtal 140471 Avtal 660 C 
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KS.2021.0363-3 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av Synundersökning och 
terminalglasögon 

KS.2021.0471-1 Avtal avseende Biblioteksmedia - tryckta böcker på svenska, 
engelska och utländsk litteratur samt fysiska ljudböcker 

KS.2021.0363-4 Avtal avseende Synundersökning och terminalglasögon 

KS.2021.0193-11 Avtal avseende Ölyckegården etapp 3 

KS.2021.0510-1 Projektavtal avseende Regionala cykelleder för rekreation och 
turism i Skåne 

KS.2020.0529-2 Avtal rörande VMA-anläggningar för medlemskommunerna i 
Räddningstjänsten Syd 2022-2025 

KS.2021.0424-7 Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv Löberöd 1:132 och 
Eslöv Löberöd 1:123 

KS.2021.0280-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147, 2021 Antagande 
av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
för varor och tjänster 2022 

KS.2019.0638-14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 149, 2021 Detaljplan 
för Örtofta 21:1 utökat planområde 

KS.2020.0267-26 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 151, 2021 Förslag om 
att riva byggnad på fastigheten Örtofta 15:36 

KS.2021.0079-8 Granskningsyttrande fördjupning av översiktsplanen för 
Veberöds tätort 

KS.2021.0521-1 Avtal om upphörande av arrendeavtal nr 81-42, Eslövs flygplats 

KS.2021.0522-1 Avtal om anläggningsarrende som består av del av Eslöv 52:14 

KS.2012.0341-4 Ändring av arrendeavtal för el av Eslöv 52:14 

KS.2012.0341-5 Godkännande av överlåtelse av arrendeavtal och byggnad för 
del av Eslöv 52:14, byggnad 86 (By86) 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 
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Paragrafen är justerad 
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§ 268   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0015-5 Protokoll Mellanskånes renhållnings AB (Merab) 

styrelsesammanträde 2021-05-21 

KS.2021.0015-8 Bilagor till Mellanskånes renhållnings AB (Merab ) 
styrelsemöte 2021-09-24 

KS.2021.0015-7 Protokoll Mellanskånes renhållnings AB (Merab) styrelsemöte 
2021-09-24 

KS.2021.0090-6 Delegationsbeslut Miljöavdelningen avseende Eslöv och Hörby 
September 2021 

KS.2021.0010-60 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 94 2021, Ekonomisk 
månadsrapport september 2021 

KS.2021.0492-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 95 2021, Fyllnadsval av 
ledamot till Rådet för Hälsa och Trygghet 

KS.2021.0492-2 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 122, 2021. Val av ledamot 
och ersättare till Rådet för hälsa och trygghet 

KS.2021.0010-61 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182, 2021 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 g 

KS.2021.0010-62 Uppföljning september 2021 Miljö- och samhällsbyggnad 

KS.2021.0457-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146, 2021 Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
Kommunledningskontoret 

KS.2020.0154-18 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148, 2021 
Genomförande av vinnande förslag i Harlösa, Flyinge och 
Gårdstånga 2022, landsbygdsmiljonen 

KS.2021.0280-18 Eslövs kommuns upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 
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KS.2021.0280-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147, 2021 Antagande 
av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
för varor och tjänster 2022 

KS.2021.0090-7 Delegationsbeslut Miljöavdelningen avseende Hörby oktober 
2021 

KS.2021.0010-64 Servicenämndens beslut § 131, 2021 Ekonomisk månadsrapport 
2021 

KS.2021.0010-66 Serviceförvaltningen; Investeringsredovisning per 2021-10-31 

KS.2021.0010-67 Serviceförvaltningen; Driftsredovisning per 2021-10-31 

KS.2021.0010-68 Barn- och familjenämndens beslut § 120, 2021 Ekonomisk 
månadsrapport 

KS.2021.0010-69 Barn- och familjenämnden Frisktal till och med oktober 2021 

KS.2021.0010-70 Barn- och familjenämnden Prognos placerade barn och unga till 
och med oktober 2021 

KS.2021.0010-71 Barn- och familjenämnden Volymer oktober 2021 

KS.2021.0010-72 Barn- och familjenämnden; Ekonomisk sammanställning 
oktober 2021 

KS.2021.0310-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88, 2021 
Projektansökan Bioflex vätgasprojekt 

KS.2021.0280-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 
Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
2022 

KS.2021.0010-25 Servicenämndens beslut § 89 2021 Ekonomisk 
månadsuppföljning för maj 2021 

KS.2021.0010-28 Servicenämndens Frisktal jan-maj, Ekonomisk Månadsrapport 
2021 

KS.2021.0010-27 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Driftredovisning jan-maj 
2021, Ekonomisk månadsrapport 2021 

86 ( 88 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

KS.2021.0010-26 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  Månadsuppföljning 
2021-05-31 

KS.2021.0331-2 Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022 

KS.2021.0335-1 Servicenämndens beslut § 98, 2021 Fossilbränslefria kommuner 
2021 

KS.2021.0336-1 Servicenämndens beslut § 97, 2021 Uppföljning av Byggprojekt 
maj 2021 

KS.2021.0336-2 Byggprojektrapport Maj 2021 

KS.2021.0335-2 Rapport, Nästan fossilbränslefria 11 Skånska kommuners arbete 
för minskade klimatutsläpp 

KS.2021.0188-16 Årsstämmoprotokoll Sydvatten 2021-05-28 2021 

KS.2021.0334-1 Delårsbokslut 1 2021 VA SYD 

KS.2021.0337-1 Servicenämndens beslut § 96, 2021 Underhållsplan 
fastighetsförvaltningen 2021 

KS.2020.0362-13 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62, 2021 Redovisning av 
ytterligare stöd till föreningar med anledning av covid-19 

KS.2020.0362-14 Kultur och Fritid Sammanställning coronastöd 

KS.2021.0010-51 Servicenämndens beslut § 122, 2021 Ekonomisk månadsrapport 
2021 

KS.2021.0010-52 Frisktal per 2021-09-30 Servicenämnden 

KS.2021.0348-5 Vård- och omsorgsnämndens beslut §117, 2021. Yttrande över 
kommunrevisionens granskning av bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten 

KS.2021.0015-1 Protokoll Mellanskånes renhållnings AB (Merab) 
styrelsesammanträde 2021-03-05 

KS.2021.0015-2 Bilagor tillhörande styrelseprotokoll  Mellanskånes renhållnings 
AB (Merab) 2021-03-25 
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KS.2021.0015-3 Protokoll Mellanskånes renhållnings AB 
(Merab)styrelsesammanträde 2021-04-16 

KS.2021.0015-4 Bilagor tillhörande styrelseprotokoll från styrelsemöte 
Mellanskånes renhållnings AB (Merab) 2021-04-16 

KS.2021.0015-6 Bilagor tillhörande Styrelsemöte Mellanskånes renhållnings AB 
(Merab styrelsemöte 2021-05-21 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

  

Ordförande önskar ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt personal i 
kommunen en god jul. Vice ordförande önskar ordförande detsamma. 

Paragrafen är justerad 
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