
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-20:05  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) §52, §56, §58 
Sven-Olov Wallin (L) 
Tony Hansson (S) §52, §56, §58 
Mikael Wehtje (M) 
David Westlund (S) 
Ted Bondesson (SD) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Göran T Andersson (MP) 
Bengt Andersson (M) §57 ersätter Catharina Malmborg (M) (vice 
ordförande) pga jäv 
Eva Bengtsson (S) §57 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv 
Agneta Nilsson (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Fredrik Ottesen (SD) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) §52, §56, §58 
Eva Bengtsson (S) §52, §56, §58 
Lena Emilsson (S) 
Peter Sjögren (M) 
Bertil Jönsson (C) 
Benjamin Ülger (KD) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Ann Lagerwall (beredskapssamordnare) §52 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §52, §§56-57 
Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §58 
Oskar Skandevall (beredskapssamordnare) §52 
Marie Carlberg (kommunikationschef) §52 

  
Utses att justera Lars Holmström (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-03-08   
  
Protokollet omfattar §52, §§56-58 
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Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Lars Holmström (V)  
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§57 Direktiv till ombud inför årsstämma för Fastighets AB Gäddan 
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§ 52    KS.2022.0094 

Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska alla kommuner ha 
en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. 

Det övergripande syftet med varje kommuns krisledningsplan är att säkerställa att 
alla kommuner har en god hanteringsförmåga i händelse av en kris eller ett hot om 
kris. Som ett stöd för detta ska en plan innehålla sådant som hur den centrala 
krisledningen ska bemannas, vilka resurser som ska tillsättas, ansvarsförhållanden i 
en kris och hur samverkan med andra aktörer ska gå till. 

Dokumentet, Central krisledningsplan för Eslövs kommun, är ett styrdokument som 
reglerar kommunens övergripande krishantering. Krishanteringen är den operativa 
insatsen och en viktig del i Eslövs kommuns totala arbete kring krisberedskap. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun 
 Förslag till central krisledningsplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Central krisledningsplan för Eslövs kommun är en revidering av Plan för central 
krisledning, antagen av kommunfullmäktige i april 2017. Den nya planen är 
framtagen av Kommunledningskontoret, Eslövs kommun. 

I framtagandet av Central krisledningsplan för Eslövs kommun har identifierade 
åtgärdsbehov kring kommunens krishantering som framkommit i Utvärdering av 
Eslövs kommun krishanteringsarbete gällande covid-19 beaktats. Revideringen av 
krisledningsplanen har också beaktat de åtgärdsförslag som identifierades i Eslövs 
kommun – Granskning av krisledning, på uppdrag av revisorerna i januari 2021. 

Krishanteringsplanen ska enligt lag vara politiskt antagen och den ska revideras varje 
mandatperiod, eller när behov finns. Antagen plan för kommunens centrala 
krishantering kompletteras med nämndernas förvaltningsspecifika 
krishanteringsplaner. 

En kris/samhällsstörning innebär alltid en sådan påfrestning på en förvaltning eller en 
enskild verksamhet att den ordinarie organisationen behöver anpassas och stärkas 
med riktat stöd och samordning. 
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Genom att aktivera den centrala krisledningen i dess olika krislägesnivåer kan 
förvaltningens eller verksamhetens förmåga att hantera den uppkomna krisen stärkas. 
Behovet och omfattningen av stöd och samordning av en central organi¬sation är 
beroende av den specifika händelsens karaktär. 

När kommunen behöver aktivera sin centrala krishantering är det viktigt att alla 
fokuserar sina insatser mot samma mål. Detta för att: 

 minska konsekvenserna av inträffad händelse för medborgare och andra 
intressenter 

 säkerställa driften av den kommunala verksamheten 
 genom samordning fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att 

hantera krisen 
 ge medborgare och andra intressenter så goda förutsättningar som möjligt för 

att fatta egna beslut 
 sprida snabb, korrekt och tydlig information 
 samverka med interna och externa aktörer 
 inriktning och samordning i hanteringen av den oönskade händelsen uppnås 
 säkerställa förtroendet för Eslövs kommun. 

  
Organisatoriskt består den centrala krisledningen av ett anpassat 
ledningsstöd/verksamhetsstöd, en stöd- och samordningsgrupp, som hanterar en 
samhällsstörning i krisläge nivå 1. I en kris som omfattar flera förvaltningar, en 
oönskad händelse i krisläge nivå 2, aktiveras både en krisstab och en styrgrupp i en 
så kallad förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd. Vid en extraordinär händelse, 
krisläge nivå 3, aktiveras krisledningsnämnden. 

Central krisledningsplan för Eslövs kommun behandlar endast hanteringen av en 
kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse i fredstid. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att paragrafen ska justeras omedelbart. Tony Hansson (S), Sven-Olov 
Wallin (L) och Mikael Wehtje (M) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Central krisledningsplan för Eslövs kommun antas att gälla från den 8 mars 2022. 

- Kommunfullmäktige föreslås att upphäva Plan för central krisledning, antagen av 
kommunfullmäktige den 24 mars 2017. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    KS.2022.0099 

Utseende av ombud till bolags- och föreningsstämmor 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunen ska under året företrädas genom ombud vid ett flertal bolags- och 
föreningsstämmor. Kommunstyrelsen har därför att välja ombud med ersättare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ombud och ersättare vid bolags- och föreningsstämmor 2022 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att ekonomichef Tomas Nilsson utses till ombud 
vid samtliga stämmor med kommunjurist Agneta Fristedt och ekonom Mikael 
Westin som ersättare. 

Finns det under året särskilda skäl för att annat ombud behöver utses kan detta ske 
efter att kommunen erhållit kallelse till den aktuella stämman. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen utser ekonomichef Tomas Nilsson till ombud vid bolags- och 
föreningsstämmor 2022. 

- Kommunstyrelsen utser kommunjurist Agneta Fristedt och ekonom Mikael Westin 
till ersättare för ombudet vid bolags- och föreningsstämmor 2022. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Utsedda ombud 
Bolag, föreningar och råd efter förfrågan 

Paragrafen är justerad 
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§ 57    KS.2022.0003 

Direktiv till ombud inför årsstämma för Fastighets AB Gäddan  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förvärva det tidigare dotterbolaget, 
Fastighets AB Gäddan, till Eifab som avyttrades under 2021. Före avyttring av 
Fastighets AB Gäddan i sin tur bestämdes att kommunen skulle förvärva bolagets 
fastighet Hästen 15 innehållande Karlsrobadet med bowling. Förvärv av fastigheten 
har genomförts under hösten 2021. 

Styrelsen för Fastighets AB Gäddan föreslår bolagstämma den 9 mars 2022 för 
beslut om försäljning av bolaget och utdelning av kapital till ägaren, det vill säga 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud inför årsstämma Fastighets AB Gäddan 
 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 2021 
 

Beredning 
Det som nu föreligger är verkställande av tidigare fattade beslut om avyttring. 
Styrelsen för bolaget föreslår att bolaget säljs efter utdelning av tillgängliga medel i 
bolaget, 3,5 miljoner kronor. 

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

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tilläggsyrkanden: 

- Kommunens ombud uppdras att tillstyrka att bolagsstämman för Fastighets AB 
Gäddan fastställer årsredovisningen för 2021 och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Fastighets AB 
Gäddan har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sven-Olov Wallin (L), Bengt Andersson (M) och Agneta Nilsson (S) instämmer i 
yrkandet.  
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Beslut 
- Efter årsstämman genomförs avyttring av bolaget genom försäljning och 
kommunens ombud ges i uppdrag vid stämman att godkänna försäljning samt 
utdelning med 3,5 miljoner kronor till kommunen 

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören undertecknar avtalet om 
försäljning av Fastighets AB Gäddan. 

- Kommunens ombud uppdras att tillstyrka att bolagsstämman för Fastighets AB 
Gäddan fastställer årsredovisningen för 2021 och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Fastighets AB 
Gäddan har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunens revisorer 
Styrelsen för Fastighets Gäddan AB 
Kommunens ombud 

Paragrafen är justerad 
 

  

9 ( 13 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 58    KS.2022.0091 

Yttrande över samrådsremiss för anläggning av gång- och cykelväg 
längs väg 13 delen Billinge-Röstånga, Eslövs och Svalövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Trafikverket Region Syd har tagit fram ett samrådsunderlag för anläggning av gång- 
och cykelväg längs väg 13 delen Billinge— Röstånga i Eslöv och Svalöv kommun, 
Skåne län. Status Samrådsunderlag innebär att underlag för projektet tas fram, 
bearbetas, analyseras och leder fram till Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan. Sträckan finns med i Region Skånes cykelvägsplan 2018-2029 och 
delfinansieras av Eslövs kommun. 

Tiden för samråd är alldeles för kort för att Eslövs kommun ska kunna svara inom tid 
och därför har Eslövs kommun fått anstånd med svaret. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över samrådsremiss för anläggning av gång- och 

cykelväg längs väg 13 delen Billinge-Röstånga 
 Eslövs kommuns synpunkter på samrådsremiss för anläggning av gång- och 

cykelväg längs väg 13 delen Billinge-Röstånga 
 Samrådsremiss för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 13 delen 

Billinge-Röstånga, Eslöv och Svalöv kommun 
 Samrådsunderlag för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 13 delen 

Billinge-Röstånga, Eslövs och Svalövs kommun 
 

Beredning 
Eslövs kommuns synpunkter har tagits fram av tjänstepersoner från Miljö och 
samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret. Kommunen deltar i regelbundna 
arbetsmöten tillsammans med Trafikverket och kommer där vara delaktig i att 
bestämma gång- och cykelvägens slutgiltiga sträckning och utformning, men vill i 
detta sammanhang lyfta följande synpunkter. 

Eslövs kommun delar Trafikverkets bedömning att gång- och cykelvägen mellan 
Billinge och Röstånga inte kommer innebära betydande miljöpåverkan. 

Eslövs kommun anser att sträckans funktion som en del i stråket Stehag-Skäralid 
försvunnit i Trafikverkets analyser och anser att det måste lyftas in. Det handlar 
också om sträckans funktion i en kommande utveckling av Rönne Å. Eslövs 
kommun tror inte att detta kommer påverka analysernas slutsatser men perspektivet 
är viktigt att ha med. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen antar Eslövs kommuns synpunkter på samrådsremiss för 
anläggning av gång- och cykelväg längs väg 13 delen Billinge- Röstånga i Eslöv 
soch Svalövs kommun, Skåne län, som sitt och översänder dem till Trafikverket. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se, ange ärendenummer TRV 2019/ 
109815 

Paragrafen är justerad 
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Eslövs kommuns synpunkter på samrådsremiss 
för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 
13 delen Billinge-Röstånga 
 
Trafikverket Region Syd har tagit fram ett samrådsunderlag för anläggning 
av gång- och cykelväg längs väg 13 delen Billinge— Röstånga i Eslövs och 
Svalövs kommun, Skåne län. Status Samrådsunderlag innebär att underlag 
för projektet tas fram, bearbetas, analyseras och leder fram till 
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 
 
I samrådsunderlaget redovisar Trafikverket preliminära linjedragningar för 
en ny cykelväg men Eslövs kommun tar inte ställning till dessa i detta skede 
av samrådsprocessen, eftersom linjedragningen är ett arbete som fortfarande 
pågår. Materialet i samrådsremissen är det underlag som Trafikverket har 
delgett allmänheten och Eslövs kommun gör bedömningen att oavsett vilken 
linjedragning som Trafikverket förespråkar kommer gång- och cykelvägen 
inte innebära en betydande miljöpåverkan. Detta är en bedömning som 
också Trafikverket gör. 
 
I samrådsunderlaget gör Trafikverket en barnkonsekvensanalys vilket 
Eslövs kommun tycker är bra och slutsatserna är relevanta. Eslövs kommun 
vill i detta sammanhang lyfta en viktig aspekt som Eslövs kommun anser att 
Trafikverket missförstått gällande syftet och bakgrunden med cykelvägen 
mellan Billinge och Röstånga. Den lyftes till en början fram av Region 
Skåne som en viktig del i besöksstråket Stehag-Skäralid. Sedan lyftes 
sträckan fram i tidsplaneringen eftersom Trafikverket gjorde den korrekta 
bedömningen att sträckan var en viktig komponent för att komma till rätta 
med trafiksituationen i Billinge. Eslövs kommun anser att 
besöksperspektivet är helt utelämnat i Trafikverkets samrådsunderlag och 
Eslövs kommun menar att det är ett viktigt perspektiv för att förstå gång- 
och cykelvägens hela betydelse. Det gör också att barnkonsekvensanalysen 
blir än viktigare eftersom det är många barn och unga som kan använda 
gång- och cykelvägen. Eslövs kommun gör inte bedömningen att 
slutsatserna från barnkonsekvensanalysen förändras men de blir än 
viktigare. Fler rörelser av barn och unga som inte startar, eller slutar i 
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Billinge, och av barn och unga som inte känner till Billinge, ställer högre 
krav på skyltning och tydlighet i sträckningen. Detta perspektiv anser Eslövs 
kommun behöver lyftas i Trafikverkets kommande planering. 
 
Det pågår även ett arbete som syftar till att öppna Rönne å genom att ta bort 
kraftverk som idag hindrar fisk att vandra hela vägen upp till Ringsjöarna. 
Detta kan i sin tur generera en ökad turism i området. Projektet finansieras 
av Klippans kommun, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens 
miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps 
kommun och Ängelholms kommun. Även detta arbete kommer på sikt 
innebära att fler besökare kommer nyttja gång- och cykelvägen och det är 
viktigt att Trafikverket har med det i det kommande arbetet. 
 
Eslövs kommun ber Trafikverket att i framtiden respektera att kommunen 
behöver tid till att svara på samrådsunderlag och liknande. Om vi har 
förstått situationen rätt så har det skett en miss från Trafikverkets sida och 
Eslövs kommun skulle ha fått möjlighet att yttra sig över underlaget under 
hösten 2021. Gång- och cykelvägen mellan Billinge och Röstånga 
finansieras delvis av Eslövs kommun och sträckan är viktig såvä för de 
boende i området som för besöksnäring. Om Eslövs kommun ska kunna ge 
relevanta kommentarer och inspel till Trafikverket måste vi också ges tid till 
detta, både för tjänstemän som för den politiska processen. 
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