
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-11 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-19:40  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Tony Hansson (S) 
Mikael Wehtje (M) 
David Westlund (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) (via länk) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Agneta Nilsson (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Dennis Larsen (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Bertil Jönsson (C)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) 
Eva Bengtsson (S) 
Christine Melinder (M) (via länk) 
Peter Sjögren (M) 
Benjamin Ülger (KD) (via länk) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Marie Carlberg (kommunikationschef) §§1-2 
Oskar Skandevall (beredskapssamordnare) §3 
Ann Lagerwall (beredskapssamordnare) §3 
Helena Schönström (verksamhetschef) §5 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §6 
Patrik Linder (avdelningschef) §8 
Vendela Björkman (mark- och exploateringsingenjör) §11 
Jonas Johansson (kommunekolog) §11 
Annie Niubó (utvecklingsstrateg) §13 
Karl Lundberg (HR-chef) §§14-15 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-01-18   
  
Protokollet omfattar §§1-8, §§11-21 
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Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§1 Val av justeringsperson 

§2 Ändring av föredragningslistan 

§3 Information om Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2021 

§4 Information från beredskap rörande Vombverket och arbete med 
styrelsplanering 

§5 Revidering av kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 

§6 Finansiell rapport för kvartal 3 samt november 2021 

§7 Införande av avgift för borgerlig vigsel för ej folkbokförda i Eslövs 
kommun 

§8 Antagande av riktlinje för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§11 Godkännande av nyttjanderättsavtal för anläggande av våtmark på 
fastighet Hjularöd 1:2, Eslövs kommun 

§12 Yttrande över remiss Promemoria om nya könstillhörighetslagen 

§13 Godkännande av Idéburet Offentligt Partnerskap med Fridasro 4H Eslöv 

§14 Antagande av riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom Vård och Omsorg 

§15 Krav på vaccinationsbevis avseende covid-19 vid nyanställningar och 
praktikplatser inom vård och omsorg i Eslövs kommun 

§16 Fastställande av verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen 

§17 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2022 

§18 Kommunledningskontorets redovisning avseende aktuella frågor, mål 
och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska 
styrprinciperna 

§19 Kommundirektören informerar 

§20 Redovisning av delegeringsbeslut 

§21 Anmälningar för kännedom 
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§ 1  

Val av justeringsperson  

Madeleine Atlas (C) utses att jämte ordförande justera protokollet den 18 januari 
2022. 

Mikael Wehtje (M) utses till ersättare. 

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendet "Kommunledningskontorets redovisning avseende 
aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de 
ekonomiska styrprinciperna" utgår från föredragningslistan. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    KS.2020.0247 

Information om Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2021  

Ärendebeskrivning  
Marie Carlberg, kommunikationschef, informerar om Statistiska Centralbyråns 
medborgarundersökning för 2021. 

Undersökningen är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) för att mäta medborgares attityder till sin kommun. Den har 
genomförts i 275 kommuner sedan starten 2005. Eslöv har deltagit 2012, 2015, 2018 
och 2021. Medborgarna kan lämna svar via post eller digitalt. 

År 2021 har 161 kommuner deltagit, varav 24 skånska. Svarsfrekvensen har varit 38 
% för hela riket. Svaren har samlats in mellan september och november. 

I Eslöv fick 1 200 personer från 18 år enkäten, 457 personer (40 %) svarade. De har 
svarat på 41 frågor inom olika områden, bland annat skola och omsorg, trygghet i 
samhället, boende och boendemiljö och samhällsservice. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 4  

Information från beredskap rörande Vombverket och arbete med 
styrelsplanering  

Oskar Skandevall och Ann Lagerwall, beredskapssamordnare, informerar om 
Vombverket och pågående arbete med styrelsplanering.  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    KS.2021.0491 

Revidering av kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025  

Ärendebeskrivning  
Halva programtiden för Kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 har 
gått, och i enlighet med strategiformulering ska en revidering göras 2021. Syftet med 
den kulturpolitiska strategin är att stärka kulturens roll i samhället och i kommunens 
utvecklingsarbete för att realisera kommunens vision. Strategin är framtagen av 
kultur- och fritidsnämnden i samarbete med samtliga nämnder samt andra aktörer i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av reviderad kulturpolitisk strategi för Eslövs 

kommun 2017-2025 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 93 2021, Revidering av kulturpolitiskt 

program för Eslövs kommun 2017-2025 
 Återremissyrkande från Sverigedemokraterna vid sammanträde 2021-10-13 med 

kultur- och fritidsnämnden gällande Revidering av kulturpolitiskt program för 
Eslöv kommun 2017-2025 

 Kultur och Fritid Tjänsteskrivelse Revidering av kulturpolitiskt program för 
Eslövs kommun 2017-2025 

 Förslag till kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 
 Barnchecklista revidering kulturpolitiskt program 
 Bilaga till revidering av kulturpolitiskt program; Ekonomi transferering 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret anser att revideringen av kulturpolitisk strategi är bra och 
ser positivt på att man tagit in det gemensamma förvaltningsövergripande arbetet 
med att bygga upp en gemensam struktur och metod för evenemang. 

Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta reviderad kulturpolitisk strategi att gälla från den 1 januari 2022. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Mikael Wehtje (M), Sven-Olov Wallin 
(L), Madeleine Atlas (C) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med ändringen att strategin ska börja gälla från den 1 mars 2022. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk 
styrgrupp med ansvar för en revidering av kulturpolitiskt program för Eslövs 
kommun 2017-2025 i enlighet med bilaga. 
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Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande om återremiss mot 
Catharina Malmborgs (M) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad kulturpolitisk strategi att gälla från den 
1 mars 2022. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    KS.2021.0008 

Finansiell rapport för kvartal 3 samt november 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har sammanställt finansiell rapport med information som 
omfattar det tredje kvartalet och november månad 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Finansiell rapport för kvartal 3 samt november 2021 
 Rapport från kapitalförvaltning av pensionsmedel per 2021-11-30 
 

Beredning 
Värdeökningen har fortsatt efter halvårsskiftet med cirka fyra miljoner kronor och 
ökningen sedan årets början fram till den siste november är cirka tolvmiljoner 
kronor. Total behållning uppgår till drygt 114 miljoner kronor. 

Nyupplåningen inom kommunkoncernen är 130 miljoner kronor för övertagna lån 
från Fastighetsbolaget Gäddan AB, vidareutlåning till VA SYD med ytterligare 40 
miljoner kronor och utökning av lån inom Eslövs Bostads AB med 50 miljoner 
kronor. 

Likviditeten är fortfarande god. 

KPA har i december aviserat kraftiga höjningar av pensionspremierna från 2022 med 
anledning av ökat livslängdsantagagande. Höjningarna är inte beaktade i kommunens 
budget. Ökningen av basbelopp väntas dock dämpa höjningen av kostnaderna till del. 
I kommande finansiella årsrapport och kommunens vårprognos kommer belopp och 
effekter att beskrivas. 

Yrkande 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Den finansiella rapporten för kvartal 3 samt november 2021 godkänns. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
 

  

10 ( 40 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-11 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 7    KS.2021.0532 

Införande av avgift för borgerlig vigsel för ej folkbokförda i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun erbjuder borgerlig vigsel, men tar i dagsläget inte ut någon avgift för 
administrativ service i samband med vigsel av personer som inte är folkbokförda i 
kommunen. Ett antal skånska kommuner tar i dagsläget ut en administrativ avgift vid 
vigsel när en, eller båda parterna, inte är folkbokförda i kommunen. Administration 
och bokning av vigsel hanteras idag av kommunens Kontaktcenter, som 
uppmärksammat att antalet vigslar av personer som inte är folkbokförda i Eslövs 
kommun ökat på senaste tiden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Taxa för administrativ service i samband med borgerlig vigsel 

av ej folkbokförda 
 Förslag på taxedokument avseende borgerlig vigsel 
 Riktlinjer för borgerliga vigslar, antagna av KS 2020-04-01 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till huruvida en taxa för administrativ service 
bör införas vid borgerlig vigsel av personer som inte är folkbokförda i Eslövs 
kommun. Lund, Landskrona och Ängelholm är exempel på kommuner som idag tar 
ut denna typ av administrativa avgift. Avgiften uppgår till 1 000 kronor i de fall där 
ingen av parterna är folkbokförda i kommunen. I de fall där en eller båda parterna är 
folkbokförd i kommunen tas inte avgift ut. 

Ett ökat antal vigslar av ej folkbokförda innebär en ökad administration för 
Kontaktcenter samt ökade utgifter i form av arvode och reseersättning till borgerliga 
vigselförrättare. Mot bakgrund av detta menar Kommunledningskontoret att det är 
rimligt att ta ut en administrativ avgift i de fall där ingen av parterna är folkbokförda 
i kommunen och att kostnaden bör ligga på samma nivå som i ovan nämnda 
kommuner, det vill säga 1 000 kronor. I de fall där en eller båda parter är 
folkbokförda i kommunen bör inte avgift tas ut. 

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 förslås besluta att från och med 1 mars 2022 införa taxa för 
administrativ service om 1 000 kronor per borgerlig vigsel för de par där ingen av 
parterna är folkbokförda i Eslövs kommun. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag 
att uppdatera Riktlinjerna för borgerlig vigsel med uppgifter om beslut av taxa.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    KS.2021.0540 

Antagande av riktlinje för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har i uppdrag att på ett systematiskt sätt främja och kontrollera att 
kommunens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet lagar, förordningar och 
andra beslutande styrdokument. Dessa riktlinjer är menade som stöd för att 
tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och hur den praktiskt genomförs. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 Förslag till riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap. 1 § en skyldighet att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Dessa riktlinjer tas fram för 
att tydliggöra kommunstyrelsens uppdrag gällande denna uppsiktsplikt. Detta som ett 
stöd, inte bara för kommunstyrelsen och dess förvaltning, utan även för alla andra 
kommunala nämnder och verksamheter som ryms inom kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Riktlinjen gäller tills annat beslutas och omfattar de kommunala 
nämnderna, eventuella gemensamma nämnder med andra kommuner, hel- och 
delägda bolag, verksamheter tillsammans med andra aktörer i avtalssamverkan samt 
för verksamheter som beviljats medel av kommunstyrelsen för projekt eller särskilda 
aktiviteter. 

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

Beslut 
- Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt antas. De ska ses över 
för revidering senast i januari 2026. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Aktuella kommunalförbund 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    KS.2021.0523 

Godkännande av nyttjanderättsavtal för anläggande av våtmark på 
fastighet Hjularöd 1:2, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun deltar som en av parterna i Kävlingeåns vattenvårdsprogram som 
drivs av Kävlingeåns vattenråd. Syftet med Kävlingeåns vattenvårdsprogram är att 
genomföra fysiska vattenvårdsåtgärder för att förbättra vattenmiljö- och kvalitet i 
Kävlingeåns avrinningsområde. Som en del av vattenvårdsprogrammet anläggs 
därför dammar och våtmarker. Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd har tagit beslut 
att i samarbete med fastighetsägaren anlägga en våtmark på den privatägda 
fastigheten Hjularöd 1:2. För att tillförsäkra rätten att nyttja marken har ett 
nyttjanderättsavtal tagits fram av Kävlingeåns vattenråd. Då vattenrådet inte är en 
egen juridisk person tecknas nödvändiga nyttjanderättsavtal av Eslövs kommun och 
berörd fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av nyttjanderättsavtal för anläggande av 

våtmark på fastigheten Hjularöd 1:2, Eslövs kommun 
 Förslag till nyttjanderättsavtal för anläggande av våtmark på fastigheten Hjularöd 

1:2, Eslövs kommun 
 Kartmaterial 
 

Beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad. 

Nyttjanderättsavtalet avser en nyttjanderätt som ger Eslövs kommun, genom 
Kävlingeåns vattenråd, rätt att använda marken för att anlägga en våtmark med 
tillhörande anordningar såsom till exempel inlopps- och utloppsbrunnar. Våtmarken 
planeras att få en yta om cirka två hektar. Genom nyttjanderättsavtalet åtar sig Eslövs 
kommun, genom Kävlingeåns vattenråd, att anlägga våtmarken samt stå för 
kostnaderna för detta. Kommunen åtar sig även att stå för de reparationer som är 
nödvändiga för att upprätthålla anläggningens funktion under avtalstiden som är 20 
år. Efter denna period övergår hela ansvaret för anläggningen till fastighetsägaren till 
Hjularöd 1:2. För den nyttjanderätt som tillförsäkras genom avtalet ska kommunen, 
genom Kävlingeåns vattenråd, ersätta fastighetsägaren till Hjularöd 1:2 med en 
engångsersättning om 72 000 kronor/hektar samt eventuell ersättning för 
skördeskada. 
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Avtalet villkoras av att Kävlingeåns vattenråd erhåller tillräckliga externa medel för 
att kunna utföra anläggningen på det sätt som beskrivs i avtalet. Vattenrådet har 
erhållit dessa medel. 

I en bilaga till avtalet förtydligas fastighetsägarens och kommunens rättigheter, 
skyldigheter och ansvar. Fastighetsägaren har till exempel ansvar för visst underhåll 
och får inte fylla igen våtmarken. I egenskap av beställare till 
anläggningsentreprenaden ska kommunen, genom Kävlingeåns vattenråd, ansvara för 
genomförandet av entreprenaden. Genom Kävlingeåns vattenråd ska kommunen i 
samband med genomförandet av vattenvårdsåtgärden bekosta eller ersätta 
inkomstbortfall på grund av skördeförluster under en växtodlingssäsong och 
förlorade EU-bidrag under anläggningstiden som orsakats av anläggningsarbetena. 
Kommunen ska, genom Kävlingeåns vattenråd, bekosta eller ersätta detta under en 
odlingssäsong efter det att anläggningsarbetena är klara. Kommunen ska även, 
genom Kävlingeåns vattenråd, bekosta eller ersätta reparation av eventuella 
dräneringar som skadats vid anläggningsarbetena samt eventuell stängsling och 
plantering av buskar och träd intill anläggningen. 

Beslut 
- Nyttjanderättsavtal för anläggande av våtmark på fastigheten Hjularöd 1:2 i Eslövs 
kommun godkänns. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    KS.2021.0508 

Yttrande över remiss Promemoria om nya könstillhörighetslagen  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har blivit inbjuden att svara på remiss avseende promemoria av nya 
könstillhörighetslagar, där svar ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 8 
februari 2022. I utkastet föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp 
i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – 
ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även 
följdändringar i andra lagar föreslås. Förslagen innebär att processen för ändring av 
det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska 
ingrepp i könsorganen. Ett övergripande mål är att en ändring av det kön som 
framgår av folkbokföringen som huvudregel ska bygga på självbestämmande. Det 
ska inte krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå vissa kirurgiska 
ingrepp i könsorganen. 

I utkastet föreslås vidare att den som har fyllt 12 år efter ansökan ska få ändra det 
kön som framgår av folkbokföringen. För den som är under 18 år görs ansökan av 
barnets vårdnadshavare. En ansökan för ett barn får inte göras utan barnets skriftliga 
samtycke. Vid en första ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ska det 
inte ställas något krav på prövning av sökandens könsidentitet. Lagförslagen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar på remiss avseende nya könstillhörighetslagen 
 Remisslista nya könstillhörighetslagar 
 Lagtext - Remiss Promemoria om nya könstillhörighetslagen 
 E-post Remiss Promemoria om nya könstillhörighetslagen 
 

Beredning 
Beredningen av detta ärende har inneburit genomläsning av de handlingar som sänts 
från regeringskansliet gällande det nya lagförslaget. Vissa myndigheter är skyldiga 
att besvara remissen, medan Eslövs kommun endast är inbjuden att lämna eventuella 
synpunkter. Då det nya lagförslaget inte berör kommunal verksamhet på det sättet 
som andra lagar kan göra har Eslövs kommun inte några synpunkter att lämna. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), Tony Hansson (S), Mikael Wehtje 
(M), Lars Holmström (V) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslut 
- Remissvaret att inte lämna synpunkter gällande promemoria om de nya 
könstillhörighetslagarna godkänns. 

Beslutet skickas till  
Socialdepartementet 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    KS.2021.0554 

Godkännande av Idéburet Offentligt Partnerskap med Fridasro 4H Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Samarbetet mellan Eslövs kommun och Fridasro 4H Eslöv är inte nytt utan har 
utvecklats och stärkts med åren. Den positiva utvecklingen innebär att det idag finns 
ett behov av ett formellt gemensamt avtal och ställningstagande för att utveckla och 
konkretisera samarbetet ytterligare under år 2022. Initiativ till detta gemensamma 
Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) kommer från styrelsen vid Fridasro 4H Eslöv. 
Det ligger i både kommunens och föreningens intresse att utveckla samarbetet, dels 
för att kunna stärka långsiktigheten i driften av gården, medlemmarnas engagemang 
och djurhållningen men också för att kunna behålla de möjligheter till arbetsträning 
och sysselsättning som föreningen erbjuder arbetsmarknadsenheten (AME). 

Eslövs kommuns riktlinjer för IOP togs fram år 2017 och beskriver 
tillämpningsområden för avtalsformen, som ger idéburen sektor och kommunal 
verksamhet nya möjligheter för samarbeten. Syftet med IOP är att svara mot ett 
behov för kommuninvånarna och komplettera kommunens och näringslivets insatser, 
skapa långsiktiga förutsättningar för de berörda föreningarna och genom samverkan 
leda till synergieffekter (Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap). 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Idéburet Offentligt Partnerskap med Fridasro 4H Eslöv 
 Förslag till avtal och form för Idéburet offentligt partnerskap mellan Eslövs 

kommun och Fridasro 4H Eslöv 
 Avtal om jordbruksarrende (sidoarrende) 
 Avtal mellan 4H-gården och Kultur och Fritid fram till 2022-12-31 
 Verksamhetsplan 2021 för Fridasro 4H Eslöv 
 Balansrapport 2020 för Fridasro 4H Eslöv 
 Resultatrapport 2020 för Fridasro 4H Eslöv 
 Budget 2022 för Fridasro 4H Eslöv 
 Fridasro 4H Eslöv och kommunens stöd - avsiktsdokument från styrelsen i 

föreningen 
 

Beredning 
Fridasro 4H Eslövs samarbete med Eslövs kommun fördjupades under våren 2021 
genom projektet Ung kompetens Eslöv. Projektägare är chef vid 
arbetsmarknadsenheten och projektet utgår från förvaltningsövergripande samverkan 
för målgruppen unga 15-24 år mellan Vård och Omsorg, Barn och Utbildning och 
Kommunledningskontoret. Utvecklingsstrateg vid Kommunledningskontoret, som 
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även är projektledare, fångade upp att föreningen hade flertalet kontakter med 
kommunen och att dessa inte alltid upplevdes som samordnade. Eftersom Ung 
kompetens Eslöv genom Fridasro 4H Eslöv erbjuder en uppskattad aktivitet för de 
deltagande ungdomarna, identifierades kommunens brist på samordning som en risk 
för det fortsatta samarbetet. I dialog med Kultur och Fritid framkom också att 
förvaltningen har en vilja att tydliggöra bidraget som den kostnadsfria hyran innebär 
och att utreda vilka förväntningar och krav som kan ställas i framtiden. 

Mot bakgrund av ovanstående tog utvecklingsstrateg vid Kommunledningskontoret 
kontakt med de tjänstepersoner inom kommunen som berördes och samlade in 
underlag för en helhetsbild. Den 3 november 2021 sammankallades till ett möte för 
förbättrat samarbete med syfte att bereda för ett samlat IOP med föreningen. Deltog 
gjorde mark- och exploateringsingenjör, fritidsutvecklare, chef Kultur och Fritid, 
lokalstrateg och utvecklingsstrateg. Senare har arbetet kompletterats med dialog med 
chefer för LSS vid Vård och Omsorg. Förutom intensiv intern dialog och 
kunskapssamlande inom kommunen, har återkommande möten och kontakt ägt rum 
med ordförande och ledamot vid styrelsen Fridasro 4H Eslöv. 

Eftersom perioden för hyresavtalet och sidoarrendet är relativt kort har detta IOP inte 
ambitionen att presentera en detaljerad projektplan med budget. Detta IOP innehåller 
heller inte en konkret uppdragsbeskrivning för någon part. Istället har avtalet som 
syfte att sammanfatta de värden som ett fördjupat samarbete skulle kunna innebära 
och visa på behovet av förvaltningsövergripande samordning. 

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

Beslut 
- Förslag till Idéburet offentligt partnerskap med Fridasro 4H Eslöv år 2022 antas. 

Beslutet skickas till  
Fridasro 4H Eslöv 
Kultur och Fritid 
Vård och Omsorg 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 14    KS.2021.0244 

Antagande av riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom Vård och Omsorg  

Ärendebeskrivning  
Arbetsgivarutskottet har gett Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
riktlinje för registerkontroll för anställning av personal som ska arbeta i brukares 
hem. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 

nyanställning inom Vård och Omsorg 
 Förslag till riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 

nyanställning inom Vård och Omsorg 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 25, 2021 Behov av förändrande riktlinjer 

för utdrag ur belastningsregister vid anställning 
 

Beredning 
Det saknas i dagsläget reglering i lag att begära registerutdrag men i enlighet med 
betänkandet från Statens Offentliga utredningar SOU 2019:19 kommer det troligen 
regleras inom snar framtid. Riktlinjen ligger i linje med betänkandet. 

Att begära registerutdrag är ett starkt intrång i en individs integritet och måste ställas 
mot en arbetsgivares intresse att skydda sin verksamhet. Riktlinjerna har som syfte 
att ge vård- och omsorgstagarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott 
och kränkande behandling i sitt eget hem och sin privata sfär. Samtidigt ska den 
arbetssökandes integritet tillvaratas och rättssamhällets utgångspunkt om att den som 
har avtjänat sitt straff ska ha samma rätt som alla andra att verka och arbeta i 
samhället upprätthållas. 

Ett belastningsregister som inte är utformat av lagstiftaren innehåller mer uppgifter 
om brott än vad lagförslaget innehåller. Riktlinjen innehåller arbetssätt för hur 
bedömningen av brottsförekomst som ett hinder för anställning ska gå till så att 
anställande chefer gör likartade bedömningar. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L), Madeleine 
Atlas (C), Lars Holmström (V), Agneta Nilsson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom Vård 
och Omsorg antas att gälla från 2022-02-01. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 15    KS.2021.0581 

Krav på vaccinationsbevis avseende covid-19 vid nyanställningar och 
praktikplatser inom vård och omsorg i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden har gett Vård och Omsorg i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa vaccinationskrav vid nyanställning av personal som arbetar 
brukarnära. Kommunledningskontoret har i samverkan med Vård och Omsorg utrett 
frågan. 

Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av 
grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen eftersom det inte utgör ett påtvingat 
kroppsligt ingrepp, men kan stå i strid med annan lagstiftning, såsom 
diskrimineringslagen. Krav på vaccination vid nyanställning måste därför kunna 
motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat. 

Eslövs kommun har hitintills valt att motivera och underlätta för medarbetarna att 
vaccinera sig. Men då spridningen av den samhällsfarliga sjukdomen covid-19 ökar i 
hela samhället anser både vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning att detta 
inte är tillräckligt. För närvarande prövar många andra kommuner möjligheten att 
bland annat införa vaccinationskrav vid nyanställning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 2, 2022 Vaccinationskrav vid 

nyanställning inom Vård och Omsorg 
 Förslag till beslut; Vaccinationskrav vid nyanställning inom Vård och Omsorg 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, 2021. Vård- och omsorgsnämndens 

uppdrag avseende förutsättningar för att endast ha fullvaccinerad personal som 
jobbar brukarnära 

 MBL-protokoll 2022-01-10 avseende vaccinationskrav för nyanställda och 
praktikanter i brukarnära arbete inom Vård och Omsorg 

 

Beredning 
Anställd personal i Eslövs kommun 
Rätten att avstå från vaccination är grundlagsskyddad. I 2 kap. 6 § regeringsformen 
(RF) finns ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Förbudet 
mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att man inte kan tvinga medborgare att 
vaccinera sig. Offentligt anställda omfattas både av ovan nämnda skydd men även 
som anställd hos en offentlig arbetsgivare. 

Skyddet i grundlagsstiftningen innebär med andra ord att statliga, regionala samt 
kommunala arbetsgivare inte kan kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. 
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Nyrekrytering 
Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av 
grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § RF eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt 
ingrepp. Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån 
som den arbetssökande kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig. Detta 
utgör med andra ord inget hinder från att kräva att nyanställda är vaccinerade. 

Ett sådant krav skulle dock kunna stå i strid med annan lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller 
religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig. Även begreppet god sed på 
arbetsmarknaden måste beaktas i dessa situationer. Uppställs ett vaccinationskrav vid 
nyrekrytering måste det kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som 
befogat, varför ett generellt krav för samtliga anställningar inom en kommun eller 
region sannolikt ifrågasätts. Övervägning behöver göras kring vilka arbetsuppgifter 
som i så fall anses vara de som berättigar till vaccinationskrav. 

Utifrån begreppet ”70-plus” så kan det stora flertalet av äldreomsorgens brukare 
anses vara speciellt utsatta för risk vid eventuell smitta. Vad gäller 
funktionsnedsättning får samma bedömning göras på individnivå. 

En arbetssökande är inte skyldig att visa upp vaccinationsbevis, men det finns inga 
formella hinder mot att arbetsgivaren efterfrågar ett sådant. Om det bedöms 
nödvändigt att uppställa vaccinationskrav vid nyrekrytering kan det vara tillåtet 
enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att ta del av vaccinationsbevis som den 
arbetssökande visar upp. Eventuell dokumentation hos arbetsgivaren ska i så fall 
endast bestå i en notering om att personen har uppvisat vaccinationsbevis. 
Vaccinationsbeviset får inte skrivas ut eller förvaras av arbetsgivaren. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om 
att krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik inom Vård och 
Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård ska införas samt ge 
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för detta skyndsamt. 

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

Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) yrkar i första hand att ärendet avslås 
och i andra respektive tredje hand enligt yrkande som återfinns i bilaga. 
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Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Lars Holmström (V), Madeleine Atlas 
(C), Sven-Olov Wallin (L) och Agneta Nilsson (S) yrkar avslag till Fredrik Ottesens 
(SD) m fl andrahands- och tredjehandsyrkande med hänvisning till att ärendet ska 
behandlas på sammanträdet och avgöras av kommunstyrelsen. 

Mötet ajournerades 18.40-19.20 för att utreda beslutsgången för yrkandena. 

Beslutsgång 
Ordförande redogör för hur beslutsgången ska gå till och ordningen godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordförande prövar först Fredrik Ottesens (SD) m fl andrahands- och 
tredjehandsyrkanden för att besluta vilken instans som ska avgöra ärendet. 

Ordförande ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) m fl andrahandsyrkande mot 
Catharina Malmborgs (M) m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Ordförande ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) m fl tredjehandsyrkande mot 
Catharina Malmborgs (M) m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om 
bifall till arbetsgivarutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ottesens (SD) m fl 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina 
Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 
Nej-röst för bifall till Fredrik Ottesens (SD) m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster och 3 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. Se voteringsbilaga. 

Beslut 
- Krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik inom Vård och 
Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård ska 
införas. Kommunledningskontoret uppdras att ta fram riktlinjer för detta skyndsamt. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 16    KS.2021.0572 

Fastställande av verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Verksamhetsplan 2022 för Kommunledningskontoret 
 Verksamhetsplan 2022 för Kommunledningskontoret 
 

Beredning 
Som en del i kommunstyrelsens uppföljning av nämnderna ska en verksamhetsplan 
tas fram och fastställas av respektive nämnd. Uppföljning av verksamhetsplanen sker 
i samband med resultatdialogerna där även effektmål och resultat följs upp. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller en beskrivning av hur de extra 
tilldelade budgetmedlen ska användas. I verksamhetsplanen beskrivs även vad 
förvaltningen kommer att fokusera på under året utöver arbetet med effektmålen. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 fastställs. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Budgetberedningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    KS.2021.0568 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2022  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får kommunstyrelsen information om vad som gäller 
för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. 

Informationen kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året. 

För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 

meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 

 Information om sekretess för anställda m fl i Eslövs kommun och 
förtroendevalda i nämnderna 

 

Beredning 
Kommunstyrelsen såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och 
hur de hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för 
dem som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste 
reglerna kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt 
representerar Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. Samma 
information som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med en 
sekretessförbindelse att skriva på. 

Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen har tagit del av den översiktliga informationen om sekretess, 
tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i Eslövs kommun och 
informationen läggs till handlingarna.   
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    KS.2022.0027 

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

Ärendebeskrivning  
Ärendet utgår från dagordningen. 

Paragrafen är justerad 
 

  

31 ( 40 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-11 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 19    KS.2022.0030 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om: 

- Covid-19 - stor påverkan inom Vård och Omsorg. Organisationen är nu i stabsläge. 

- Konferens den 10 januari med Länsstyrelsen och Smittskydd Skåne kring 
pandemisituationen. 

- Rekrytering av förvaltningschef för Barn och Utbildning pågår. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 20  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2018.0022-21 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2021 Förslag att 

godkänna lägenhetsarrende avseende Kopiatorn 1 

KS.2021.0470-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155, 2021 Uppdrag 
att genomföra markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 samt 
fastställande av tävlingsprogram för Sibbarp 2:39 

KS.2021.0028-39 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 55, 2021 Lokala 
kollektivavtal om flextid inom fältverksamheten, Barn och 
Utbildning 

KS.2021.0028-40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 56, 2021 Lokala 
kollektivavtal om arbetstidsmått för ständig kväll inom 
sjuksköterskeenheten 

KS.2021.0480-3 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 57, 2021 
Prioriteringar i löneöversyn 2022 

KS.2021.0025-1 Beslut Revidering av Informations- och 
dokumenthanteringsplan 

KS.2021.0005-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161, 2021 
Internbudget 2022 för Kommunledningskontoret 

KS.2020.0300-10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2021 Planering 
av resultatdialoger för 2022 

KS.2017.0466-39 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 164, 2021 Beslut om 
granskning för Detaljplan för Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

KS.2018.0652-31 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 165, 2021 Förslag om 
direktanvisning på fastigheten Löberöd 1:214 

KS.2021.0201-10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 166, 2021 
Planuppdrag för del av Sibbarp 2:3 och 4:138 i Marieholm 

33 ( 40 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-11 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

KS.2021.0094-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 167, 2021 Beslut om 
igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats inom 
exploateringsprojekt Långåkra, etapp 1a 

KS.2021.0035-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 168, 2021 Överlåtelse 
av fastigheten Telefonen 1, Gustavslund 

KS.2021.0518-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 169, 2021 
Lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Datorn 1 

KS.2021.0517-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 170, 2021 
Lägenhetsarrende avseende fastigheten Skrivbordet 1 

KS.2021.0506-5 Låneavtal 2021-12-16 

KS.2021.0558-11 Delegationsbeslut: Granskningsyttrande över Översiktsplan 
2040 för Sjöbos kommun 

KS.2019.0349-18 Avtalsförlängning t o m 2023-01-30, undertecknad 

KS.2021.0555-3 Tilldelningsbeslut  i upphandling av hjälpmedel, delområde 
Rullstolar 

KS.2021.0471-2 Avtal avseende Biblioteksmedia, delområde film och TV-spel 

KS.2021.0520-3 Ramavtal Socionomera Bemanning AB 

KS.2021.0520-7 Ramavtal Socionomkraft AB 

KS.2021.0303-20 Beslut om avbrytande av upphandling avseende dokument- och 
ärendehanteringssystem 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 21   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0528-1 Servicenämndens beslut § 133, 2021 

Kompetensförsörjningsplan för Serviceförvaltningen 

KS.2021.0528-2 Kompetensförsörjningsplan Transportservice 

KS.2021.0528-4 Kompetensförsörjningsplan Servicecenter/IT 

KS.2021.0528-7 Kompetensförsörjningsplan Måltidservice 

KS.2021.0528-6 Kompetensförsörjningsplan Demokrati och Verksamhet 

KS.2021.0528-5 Serviceförvaltningen; Kompetensförsörjningsplan Lokalvård 

KS.2021.0528-3 Kompetensförsörjningsplan Servicecenter Kontaktcenter 

KS.2021.0528-8 Serviceförvaltningen; Kompetensförsörjningsplan Byggprojekt 

KS.2021.0528-9 Serviceförvaltningen; Kompetensförsörjningsplan 
Fastighetsförvaltningen 

KS.2021.0528-11 Serviceförvaltningen Gemensam Kompetensförsörjningsplan för 
Serviceförvaltningen 2021-10-21 

KS.2021.0010-73 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 129, 2021 Ekonomisk 
månadsrapport oktober 2021 

KS.2021.0010-74 Vård och Omsorg Månadsrapport oktober 

KS.2021.0010-75 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 115 2021, ekonomisk 
månadsrapport 

KS.2021.0010-76 Kultur och Fritid Ekonomisk månadsrapport oktober och 
hälsotal september 2021 

KS.2021.0010-77 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 109, 2021 
Ekonomisk månadsrapport 

KS.2021.0010-79 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Volymer Oktober 
2021 
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KS.2021.0010-80 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Volymer 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten oktober 2021 

KS.2021.0010-81 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk 
sammanställning oktober 2021 

KS.2021.0010-78 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Frisktal till och med 
oktober 2021 

KS.2021.0545-1 Meddelande från Svedala kommun avseende att ny ansökan om 
medlemskap i Räddningstjänst Syd inte kommer göras. 

KS.2021.0010-82 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 200, 2021 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 

KS.2021.0010-83 Miljö och Samhällsbyggnad; Uppföljning oktober 2021 

KS.2021.0022-175 Redovisning av aktiviteter hösten 2021 Föreningen Skånska 
Möllor 

KS.2021.0278-2 Sydarkiveras sammanträdesprotokoll § 12, 2021 
Sammanträdestider 2022 för förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelsen 

KS.2021.0527-8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 163, 2021  
Godkännande av hyresavtal för Vårlöken, Solvägen 35 

KS.2021.0317-3 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 27, 2021. 
Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 

KS.2021.0010-84 Barn- och familjenämndens beslut § 130, 2021 Ekonomisk 
månadsrapport november 2021 

KS.2021.0010-85 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 132 2021, 
Ekonomisk månadsrapport november 2021 

KS.2021.0010-87 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Volymer november 
2021 

KS.2021.0342-3 Barn- och familjenämndens beslut § 125, 2021 Rapportering av 
ej verkställda beslut 2021 
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KS.2021.0278-3 Sydarkiveras förbundsfullmäktige protokoll 12 november 2021 
Delårsrapport 2021 januari-juni 

KS.2021.0344-5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 222, 2021 
Omgestaltning av Stadsparken och Joel Sallius plats 

KS.2021.0344-6 Gestaltning för Stadsparken och Joel Sallius plats 

KS.2021.0010-90 Miljö och Samhällsbyggnad Månadsuppföljning november 2021 

KS.2021.0010-89 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 213, 2021 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 

KS.2021.0010-88 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk 
sammanställning 11 november 2021 

KS.2021.0010-91 Servicenämndens beslut § 149, 2021 Ekonomisk månadsrapport 
2021 

KS.2021.0010-92 Serviceförvaltningen Frisktal per 2021-11-30 

KS.2021.0434-2 Servicenämndens beslut § 153, 2021 Uppföljning av projekt 
Effektiv fastighetsförvaltning 

KS.2021.0434-3 Uppföljningsrapport av projekt Effektiv fastighetsförvaltning 

KS.2021.0579-1 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och 
regeringen kring Säker digital kommunikation 

KS.2021.0022-189 Verksamhetsberättelse Billinge Byalag 2021 

KS.2021.0583-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021 Trast 
- trafikstrategi i Eslövs kommun, beslut om att skicka förslag till 
strategi på remiss. 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv  

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

 

Återremissyrkande gällande ”Revidering av kulturpolitiskt program för Eslövs 
kommun 2017-2025” ärende 4, Kommunstyrelsen 2022-01-11 

Sverigedemokraterna ser i stort positivt på att man gör en revidering av Kulturpolitiskt program för 
Eslövs kommun 2017-2025, i enlighet med programformuleringen om att det ska revideras 2021. 
Stora delar av förslagen på ändringar följer de beslut och inriktningar som nämnden och kommunen 
på ett väl avvägt sätt. 

I syftet beskrivs det att strategin är framtagen av kultur- och fritidsnämnden i samarbete med 
samtliga nämnder samt andra aktörer i kommunen. För att revideringen fortsatt ska upprätthålla 
detta bör strategin återremitteras och en politisk styrgrupp tillsättas. Det står i strategin att 
handlingsplanen kommer att revideras på förvaltningsnivå tillsammans med arbetsgruppen vid 
behov. Detta är inte tillräckligt för att hålla fast vid att strategin är framtagen av kultur- och 
fritidsnämnden. 

I samband med att de fyra utvalda utvecklingsområden togs fram var det i dialog med övriga 
kommunala förvaltningar, politiker, ideella föreningar och lokala professionella kulturskapare. Det 
finns ett behov av att de nya utvecklingsinsatserna som föreslås åtminstone förankras i en politisk 
styrgrupp, där det finns möjlighet för övriga kommunala förvaltningar, ideella föreningar och lokala 
professionella kulturskapare att lämna förslag.  

Uppföljning och utvärdering har kompletterats med långtgående förslag som borde förankras i en 
politisk styrgrupp, där politiker och övriga förvaltningar ges möjlighet att lämna förslag. 

Hela dokumentet borde gås igenom av en politisk styrgrupp för att säkerställa att det följer de 
nyligen antagna riktlinjerna för styrdokument i Eslöv kommun. 

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att 

- ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk styrgrupp med ansvar för en revidering av 
kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunstyrelsen   2022-01-11 
 

Omröstningslista: § 15 
Ärende: Krav på vaccinationsbevis avseende covid-19 vid nyanställningar och praktikplatser 
inom vård och omsorg i Eslövs kommun,  KS.2021.0581 
 
Omröstningslista(or) 
Krav på vaccinationsbevis avseende covid-19 vid nyanställningar och praktikplatser inom 
vård och omsorg i Eslövs kommun 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ordförande X   
Catharina Malmborg (M), vice ordförande X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot  X  
Ted Bondesson (SD), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), 2:e vice ordförande X   
Lars Holmström (V), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ersättare X   
Dennis Larsen (SD), ersättare  X  
Bertil Jönsson (C), ersättare X   
Resultat 10 3 0 
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Yrkande gällande ”Vaccinationskrav vid nyanställningar inom vård och omsorg i 
Eslövs kommun (KS.2021.0581)” ärende 14, Kommunstyrelsen 2021-01-11 

 

Sverigedemokraterna är generellt negativa till krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och vid 
praktik inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifterna innefattar brukarnära vård.  

Utöver detta anser Sverigedemokraterna att om man har för avsikt att införa krav på 
vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifterna 
innefattar brukarnära vård vore detta orimligt att fatta före riktlinjer för detta är framtaget. Med 
anledning av det bör man åtminstone först ta fram riktlinjer för krav på vaccinationsbevis vid 
nyanställning och vid praktik inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifterna innefattar brukarnära 
vård innan man fattar beslut om att införa kravet. 

Om Eslövs kommun skulle fatta beslut om att införa krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och 
vid praktik inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård ska detta beslut 
fattas av kommunfullmäktige. 

Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom följande förslag till beslut: 

Arbetsgivarutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik inom Vård och Omsorg där 
arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård ska införas samt ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för detta skyndsamt. 

 

I första hand yrkar Sverigedemokraterna att ärendet avslås i sin helhet 

 

I andra hand yrkar Sverigedemokraterna att 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avvakta 
införande av krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik inom Vård och 
Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård till bättre underlag finns och 
riktlinjerna är framtagna 

 

I tredje hand yrkar Sverigedemokraterna att 

- Beslut angående införande av krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik 
inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård ska fattas av 
kommunfullmäktige 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att inte införa krav på 
vaccinationsbevis vid nyanställning och vid praktik inom Vård och Omsorg där 
arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård.  
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