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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-20:25  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Janet Andersson (S) 
Tony Hansson (S) §§71-76, §§78-84, §§87-94 
Mikael Wehtje (M) §§71-75, §§77-84, §§87-94 
Ted Bondesson (SD) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Göran T Andersson (MP) 
Christine Melinder (M) §76 ersätter Mikael Wehtje (M) pga jäv 
Agneta Nilsson (S) §77 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv 
Lars Månsson (S)  ersätter David Westlund (S) 
Dennis Larsen (SD)  ersätter Fredrik Ottesen (SD) 
Benjamin Ülger (KD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) 
Eva Bengtsson (S) §§71-76, §§78-84, §§87-94 
Christine Melinder (M) §§71-75, §§77-84, §§87-94 
Agneta Nilsson (S) §§71-75, §§78-84, §§87-94 
Lena Emilsson (S) §§71-77, §§79-84, §§87-94 
Peter Sjögren (M) §§76-84, §§87-94 
Bertil Jönsson (C) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg  (kommundirektör) 

Helena Heintz (kommunsekreterare) 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §§71-82 
Åsa Ratcovich (förvaltningschef) §73 
Helena Schönström (verksamhetschef) §74 
Alice Petersson (mark- och exploateringsingenjör) §§83-84 
Matilda Sunesson (planarkitekt) §§83-84 
Patrik Carlsson (konsult, Söllcher Lantmäterikonsult AB) §§83-84 
Agneta Fristedt (kommunjurist) §87 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-04-12   
  
Protokollet omfattar §§71-84, §§87-94 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§71 Val av justerare 

§72 Ändring av föredragningslistan 

§73 Servicenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella 
frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de 
ekonomiska styrprinciperna 2022 

§74 Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun 

§75 Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen 

§76 Direktiv till ombud vid Eslövs Bostads AB årstämma 2022 

§77 Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 
(MERAB) årsstämma 2022 

§78 Direktiv till ombud vid Kraftringens årsstämma 2022 

§79 Direktiv inför poströstning till Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
årsstämma 2022 

§80 Finansiell rapport - årsrapport 2021 

§81 Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och 
statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre 

§82 Äskande av medel från kultur- och fritidsnämnden avseende för 
verksamheten Unga för unga 2022 

§83 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Gårdstånga 15:25-
28 och Gårdstånga 15:1 i Eslövs kommun 

§84 Antagande av detaljplan för Gårdstånga 15:25-28 och 15:1 i Eslövs 
kommun 

§87 Antagande av riktlinje avseende otillåten påverkan av förtroendevalda 

§88 Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun 

§89 Revidering av riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Eslövs 
kommun 

§90 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022 

§91 Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 
2022 

§92 Kommundirektören informerar 

§93 Redovisning av delegeringsbeslut 

§94 Anmälningar för kännedom 
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§ 71  

Val av justerare  

Madeleine Atlas (C) utses att jämte ordförande justera protokollet den 12 april 2022. 

Till ersättare utses Catharina Malmborg (M). 

Paragrafen är justerad 
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§ 72  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendet Överklagan av beslut om tillstånd enligt miljöbalken 
avseende miljöfarlig verksamhet för fortsatt och utökad livsmedelsproduktion för O. 
Kavli AB läggs till föredragningslistan efter Yttrande över samråd för projekt Väg 
113 Stabbarp-Bosarp, ny gång och cykelväg, Eslövs kommun.  

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 73    KS.2022.0027 

Servicenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella 
frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med 
de ekonomiska styrprinciperna 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Åsa Ratcovich och ordförande Lars Månsson (S) informerar om 
servicenämndens verksamhet. 

- Vision 2025 och organisation - Serviceförvaltningen har 290 medarbetare, en 
driftbudget på 453 miljoner kronor och en investeringsbudget på 322 miljoner 
kronor. Områden som nämnden ansvarar för är bland annat måltider, 
fastighetsservice och byggprojekt. 

- Planering för praktikplatser och praoplatser för 2022 - totalt 93 platser. 
Samplanering sker genom ledningsgruppen. 

- Fastighetsteknikerna är digitaliserade i ett nytt projekt. 

- Krisorganisationen inom förvaltningen är aktiverad med anledning av pågående 
krig i Ukraina. Det innebär bland annat att man arbetar med inventering av 
skyddsrum, gör en krisplan för måltidsproduktion och en plan och lagerhållning för 
lokalvård. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 74    KS.2021.0489 

Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
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; Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19 2022, Fritidspolitisk strategi 2021 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 
 Barnchecklista för Fritidspolitiskt strategi för Eslövs kommun 2022-2030. 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en fritidspolitisk strategi som har gått 
på remiss till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet. Därefter har strategin reviderats efter inkomna yttranden. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu efter revidering att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
att gälla från och med den 1 april 2022. 

Kommunledningskontoret anser att förslaget till fritidspolitisk strategi är väl 
genomarbetat och att en kommungemensam fritidspolitisk strategi fyller en viktig 
funktion i att samordna och visa på helheten för att stärka hela Eslövs kommun. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att strategin antas.  

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-
2030 att gälla från och med den 1 juni 2022. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 75    KS.2022.0003 

Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2021 inklusive 
kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings 
AB och Fastighets AB Gäddan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2021 
 Årsredovisning 2021 för Eslövs kommun 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 4, 2022 Vård- och omsorgsnämndens 

årsbokslut 2021 
 Årsbokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden Driftsredovisning med generella statsbidrag 
 Överförmyndarnämndens beslut § 19, 2022 Årsbokslut 2021 
 Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2022 Bokslut 2021 för barn- och 

familjenämnden 
 Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden 
 Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden 
 Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, Bokslut 2021 
 Kultur och Fritid Årsredovisning 2021 
 Servicenämndens beslut § 17, 2022 Årsbokslut 2021 
 Servicenämnden Bokslutsrapport 2021 
 Servicenämnden Investeringsredovisning 2021, 
 Servicenämnden Ombudgetering 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 24 2022, Bokslut 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslutsrapport 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Tabellbilaga 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sammanställning av riktade 

statsbidrag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2022 Bokslut 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2021 
 Miljö och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2021 
 Miljö- och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2020 
 Miljö och Samhällsbyggnad Bifogad fil: "Slutredovisning av årsanslag 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överföring av investeringsmedel 
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Beredning 
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning 
genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet 
på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning har påverkats av den pågående pandemin. Resultatet är blandat men 
bedöms sammanvägt bidra till kommunens ekonomiska hushållning. 

Kommunens årets resultat är oplanerat högt med 161,5 miljoner kronor men 
innehåller då intäkter från försäljningen och utdelningen från Eifab med 52,6 
miljoner kronor. I samband med bokslutet har Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) bedömt beloppen för slutavräkning av kommunens skatteintäkter för 2020 och 
2021. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli mycket hög varför skatteintäkterna 
räknas upp med totalt 1308 kronor per invånare. Skatteintäkterna blir 56 miljoner 
kronor och de generella statsbidragen 23 miljoner kronor bättre än planerat i 
budgeten för 2021. 

Staten har även för delar av året gett full kompensation för kommunens 
sjuklönekostnader med 11,6 miljoner kronor. Antalet elever blev färre än 
tilldelningen av skolpeng i budgeten varför berörda nämnder lämnade tillbaka ca 11 
miljoner kronor vid delårsbokslutet. Kapitalförvaltningen av pensionsmedel har 
fortsatt öka i värde med 14,3 miljoner kronor under året. Nämnderna avslutar året 
med ett överskott med cirka 30 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med 
prognosen för årets slut i samband med delårsrapporten som visade på minus 13,7 
miljoner kronor före tilläggsanslag för merkostnader för pandemin. Alla nämnder går 
med överskott. Investeringstakten har varit lägre än planerat vilket bidrar till 
överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror, det vill 
säga inom finansförvaltningen. Avsättning har gjorts för nedskrivningar och sanering 
av mark med cirka 24 miljoner kronor. 

SKR skrev inför föregående bokslut 2020 i cirkulär nr 58 att sektorns ovanligt höga 
resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över den kommande sämre 
konjunkturen fram till 2024. Kommunen beslutade då att göra en överföring till 
resultatutjämningsreserven med 31 miljoner kronor av årets resultat av på 74,7 
miljoner kronor. Pandemin fortsätter under inledningen av 2022 och osäkerheten för 
den ekonomiska utvecklingen i Europa och världen är hög med anledning av 
konflikten i Ukraina. Kommunledningskontoret föreslår därför en fortsatt 
förstärkning av medlen i reserven från nuvarande nivå på 105 miljoner kronor till 
135 miljoner kronor, det vill säga 30 miljoner kronor. Regeringen planerar att under 
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våren lägga en proposition om god kommunal hushållning vilket omfattar 
regelverket för kommunernas och regionernas reserver. 

Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 0,3 miljoner kronor avseende 
utredningsmedel för Fridasroskolan samt 0,5 miljoner kronor för Stehagskolans 
ombyggnad. Barn- och familjenämnden begär att få överfört 1 miljon kronor för 
uppbyggnad av inventarier skola och förskola, inventarier Ekenässkolan efter 
renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan med totalt 0,7 tkr. 
Nämndernas begäran föreslås beviljas. 

Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat 
med 170,3 miljoner kronor. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att 

 godkänna årsredovisningen 2021 inklusive redovisningen för 
kommunkoncernen 

 godkänna överföring av 30 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv 
 godkänna överföring av investeringsprojektet avseende utredningsmedel för 

Fridasroskolan med 0,3 mnkr och Stehagskolans ombyggnad 0,5 mnkr, barn- 
och familjenämnden 1 mnkr för inventarier inom skola och förskola samt 0,7 
tkr för inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter 
utbyggnad Marieskolan. 
  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Paragrafen är justerad 
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§ 76    KS.2022.0013 

Direktiv till ombud vid Eslövs Bostads AB årstämma 2022  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB har upprättat 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Eslövs Bostads AB årsstämma 
 Årsredovisning för Eslövs Bostads AB 2021 
 

Beredning 
Koncernens resultat efter finansiella poster blev cirka 32,4 miljoner kronor. Efter 
skatt och bokslutsdispositioner blev årets resultat cirka 27,7 miljoner kronor. 
Styrelsen föreslår inga utdelningar utan de vinstmedel som står till bolagstämmans 
förfogande balanseras i ny räkning. 

Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Eslövs Bostads AB har inga dotterbolag. 

Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av 
bifogade årsredovisningar samt av övrigt som framkommit under året framgår inget 
annat än att bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Mikael Wehtje (M) och Agneta Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge direktiv till kommunens ombud ekonomichef 
Tomas Nilsson att vid bolagsstämman för Eslövs Bostads AB tillstyrka att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar 
vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Eslövs Bostads 
AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet skickas till  
Eslövs Bostads AB 
Revisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 77    KS.2022.0162 

Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållningsaktiebolags (MERAB) 
årsstämma 2022  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen och verkställande direktören har avgett årsredovisning för Mellanskånes 
Renhållnings AB (MERAB) avseende 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållnings AB 

(Merabs) årsstämma 
 Kallelse till årsstämma för Mellanskånes Renhållnings AB 
 Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse samt granskningsrapport 

Mellanskånes Renhållnings AB 
 

Beredning 
Bolaget uppvisar ett överskott med nästan 8 miljoner kronor före 
bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt gör bolaget ett 
positivt resultat för året med drygt 5,9 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning, det vill säga ingen 
utdelning. 

Revisionen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Enligt 6 kapitlet 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Av MERABs årsredovisning samt av övrigt som framkommit under året framgår 
inget annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i 
bolagsordning och ägardirektiv. 

Jäv 
Tony Hansson (S) och Eva Bengtsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
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Beslut 
- Kommunstyrelsen ger kommunens ombud i uppdrag att vid årsstämman godkänna 
årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning, vinsten disponeras enligt 
förslag i förvaltningsberättelsen, styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

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

Beslutet skickas till  
Mellanskånes Renhållnings AB 
Revisionen 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 78    KS.2022.0111 

Direktiv till ombud vid Kraftringens årsstämma 2022  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Kraftringen AB har kallat till stämma den 26 april 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kraftringens årsstämma 2022 
 Finansiell rapport Kraftringen AB 2021 Revisonsberättelse Granskningsrapport 

2021 
 Finansiell rapport Kraftringen Energi  AB 2021 AB Revisionsberättelse och 

Granskningsrapport 
 Kraftringen hållbarhetsrapport 2021 
 Kallelse till Kraftringens årsstämma den 26 april 2022 
 

Beredning 
Kraftringen AB är ett holdingbolag som Eslövs kommun äger till 12 procent och är 
moderbolag till Kraftringen Energi AB där verksamheten bedrivs. Resultatet i 
Kraftringen Energi AB är efter finansiella poster är drygt 482 (405) miljoner kronor 
och planerad utdelning är på 148 (140) miljoner kronor till de fyra ägarkommunerna. 

Utdelningen till Eslövs kommun blir knappt 18 (16,8) miljoner kronor. 

Jäv 
Lena Emilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut 
- Kommunens ombud ges i uppdrag att vid årsstämman i Kraftringen AB tillstyrka 
att bolagstämman fastställer resultaträkningen, balansräkningen, att vinsten 
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och fastställer förslag till nya 
styrdokument samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Kraftringen 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    KS.2022.0160 

Direktiv inför poströstning till Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
årsstämma 2022  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 12 
maj 2022. Möjlighet till poströstning erbjuds. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv inför poströstning årsstämma Kommunassurans Syd 

Försäkrings 
 Information om årsstämma i Kommunassurans 
 Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års 

bolagsordning samt kommentarer kommunassurans Syd 
 Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - layout kommunassurans Syd 
 Årsredovisning Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2021 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen nyttjar möjligheten till poströstning 
inför stämman. Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att 
föreslå årsstämman att en ny bolagsordningen i Kommunassurans ska antas. 
Ändringen i bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av förslag till utökning av 
de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får 
omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring) och permanentande av 
möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
kommunassurans och tydliggörande av möjlighet till s.k. hybridstämma. 

Beslut om ny bolagsordning behöver dock fattas vid årsstämman 2022, för att 
Kommunassurans tillstånd för bl.a. olycksfallsförsäkring ska kunna vara godkänt av 
Finansinspektionen och gälla från och med den 1 januari 2023 för sådant fall att 
ägarna senare beslutar att utöka bolagets verksamhet från detta datum. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ska ändras till Kommunassurans 
Försäkring AB (utan ”Syd”). Kommunledningskontoret förslår att kommunen ställer 
sig bakom styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen jämte godkännande av 
årsredovisningen och ansvarsfrihet för VD och styrelsens ledamöter. 
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Beslut 
- Möjligheten att poströsta inför stämman ska nyttjas och kommunstyrelsen ställer 
sig bakom förslag till ändringar i bolagsordningen, godkänner årsredovisningen och 
beviljar ansvarsfrihet för VD och ledamöterna i styrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 80    KS.2022.0008 

Finansiell rapport - årsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har sammanställt finansiell rapport per den 31 december 
2021 omfattande förvaltning av pensionsmedel, likviditet och skuld. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Finansiell rapport, årsrapport 2021 
 Finansiell årsrapport 2021 
 

Beredning 
Förvaltningen av medel för pensionskostnader intjänade fram till 1998 uppgick till 
116,5 miljoner kronor vid årets slut varav cirka 15 miljoner kronor är fortsatt i egen 
förvaltning, det vill säga ej placerade. Värdet har under året ökat med cirka 15 
miljoner kronor. Kommunens skuld enligt ansvarsförbindelsen uppgick till 561,4 
miljoner kronor inklusive löneskatt varav 17,5 miljoner kronor beror på förmodad 
ökning av livslängden för män med två år. 

Värdet på det globala aktiefondsinnehavet uppgick till cirka 44 % vilket är strax över 
limit. Skälet är att förvaltaren Swedbank/Robur gjorde om en befintlig svensk 
aktiefond till en globala fond samt att kronkursen föll under november och december 
vilket bidrog till att upprätthålla värdet. Ny- och omplaceringar förbereds. 

Likviditeten inom koncernen uppgick till 83,1 miljoner kronor utan nyttjande av 
checkkredit. 

Kommunens skuld inklusive utlåningen till VA SYD uppgår till 708,2 miljoner 
kronor. Ebo har låneskuld med 1 155 miljoner kronor. 

Beslut 
- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 81    KS.2021.0001 

Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och 
statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre  

Ärendebeskrivning  
I statsbudgeten har kommunerna beviljats bidrag under 2022, den så kallade 
skolmiljarden, respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. 
Bidragen ligger utanför ordinarie utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner 
men ska klassificeras som generella statsbidrag enligt Rådet för kommunal 
redovisning. Beslutet om omklassificering kom i slutet av 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden 

och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre 
 SKR cirkulär 2021-12-21 nr 50 
 

Beredning 
Klassificeringen från Rådet för kommunal redovisning grundas på att staten lämnar 
stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur statsbidragen ska användas 
när det gäller den så kallade skolmiljarden respektive bidrag för att säkerställa god 
vård och omsorg om äldre. Kommunen får 2022 inom den så kallade skolmiljarden 
5 142 514 kr och 12 099 016 kr för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. 
Båda statsbidragen ligger utanför Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) 
intäktsprognoser och påverkar därmed inte kommunens planerade resultat i 
budgeten. 

I kommunens budget finns de ovan angivna statsbidragen återgivna som riktade 
statsbidrag och ingår därmed inte i den driftsram kommunfullmäktige fördelat som 
kommunbidrag. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med inriktningen i 
kommunens budget att statsbidragen fördelas till berörda nämnder. Barn- och 
familjenämndens ram utökas därmed med 3 472 263 kr och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden med 1 670 251 kr. Fördelningen är avstämd med barn- 
och utbildningsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 
12 099 016 kr. 

SKR gör bedömningen att ytterligare tre bidrag ska klassificeras som generella 
statsbidrag trots att dessa är prestationsbaserade. Kommunledningskontoret föreslår 
att dessa redovisas som generella statsbidrag och sökt belopp enligt Socialstyrelsens 
fördelning på kommuner överförs till vård- och omsorgsnämndens driftsbudget. 
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Kommunen har sökt medel för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden med preliminärt 3 121 946 kr samt för minskat antalet timanställda inom 
äldreomsorgen med 6 253 285 kr under slutet av förra året avseende 2022. Eslöv kan 
även söka 151 980 kr fram till oktober 2022 för att öka 
specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre. Aktuella 
statsbidrag förutom öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg 
för äldre återfinns i kommunens budget som riktade statsbidrag. Nämndens ram 
föreslås vid differens mellan sökta och erhållna medel justeras under året. 
Kommunens planerade resultat påverkas inte. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att för år 2022 

 utöka barn- och familjenämndens driftsbudget med 3 472 263 kronor, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftsbudget med 1 670 251 
kronor samt vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med 12 099 016 
kronor, 

 preliminärt öka vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med ytterligare 
9 527 211 kronor avseende ökad specialistundersköterskekompetens inom 
vård och omsorg för äldre respektive utökad bemanning av sjuksköterskor på 
särskilda boenden och för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen 
vilka samtliga redovisas som generella statsbidrag. 
  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    KS.2022.0166 

Äskande av medel från kultur- och fritidsnämnden avseende för 
verksamheten Unga för unga 2022  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden äskar 0,5 miljoner kronor av kommunstyrelsen för att 
kunna bedriva verksamheten Unga för unga 2022. Denna sommarlovsaktivitet har 
funnits sedan 2016 och finansierades de första åren med statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Unga för unga 2022 - ansökan om medel 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 2022 Unga för unga 2022 
 

Beredning 
Verksamheten finansierades under 2021 med kommunala medel. Särskilda medel för 
denna verksamhet finns inte avsatta i årets budget och nämnden framför att de inte 
har möjlighet att bedriva verksamheten inom tilldelade medel. Kommunstyrelsen har 
tillgång till disponibla medel i budget 2022. 

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

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden beviljas 0,5 miljoner kronor för verksamheten Unga för 
unga 2022. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    KS.2021.0309 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Gårdstånga 
15:25-28 och Gårdstånga 15:1 i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I samband med att kommunstyrelsen antar en ny detaljplan, för fastigheterna 
Gårdstånga 15:25-28 och del av Gårdstånga 15:1, tecknar kommunen ett 
exploateringsavtal med exploatören för att reglera vissa frågor som har med 
genomförandet av detaljplanen att göra. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal för Gårdstånga 15:25 med 

flera 
 Förslag till exploateringsavtal för Gårdstånga 15:25 med flera 
 

Beredning 
Det framtagna förslaget till exploateringsavtal reglerar genomförandet av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Gårdstånga 15:25-28 och del av Gårdstånga 15:1. 

Exploateringsavtalet är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap. 

Exploateringsavtalet innehåller åtaganden för Exploatören att utanför planområdet 
utföra, iordningsställa och bekosta anläggningar som leder befintligt markvatten från 
fastigheten Gårdstånga 15:1 och del av 18:1 till kvävedammar norr om Gårdstånga. 
Inom kvartersmarken ska Exploatören utföra, iordningställa och bekosta en 
dagvattendamm inklusive tillhörande diken. Vidare ska även ett bullerskydd byggas 
ut och bekostas av Exploatören. 

Söllcher Lantmäterikonsult AB, som är kommunens upphandlade konsult inom mark 
och exploatering, har bistått kommunen vid framtagandet av exploateringsavtalet. 

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

Beslut 
- Förslag till exploateringsavtal för Gårdstånga 15:25-15:28 och del av Gårdstånga 
15:1 godkänns. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Exploatören 

Paragrafen är justerad 
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§ 84    KS.2019.0197 

Antagande av detaljplan för Gårdstånga 15:25-28 och 15:1 i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2019-04-30, § 56) att ge sökande 
positivt planbesked och planuppdrag för att genom en detaljplaneprocess pröva om 
den aktuella marken är lämplig för bostadsändamål. Kommunledningskontoret har 
nu genomfört detaljplaneprocessen och föreslår kommunstyrelsen att anta Detaljplan 
för Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, 15:26, 

15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 
 Plankarta för detaljplan för Gårdstånga 15:25 mfl 
 Granskningsutlåtande för Detaljplan för Gårdstånga 15:25 mfl 
 Samrådsredogörelse Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Bullerutredning Gårdstånga 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning inom fastigheterna Gårdstånga 

15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning Gårdstånga 15:25 med flera 
 PM Skyfallsanalys Gårdstånga - Granskningskopia 
 PM. Geotekniskt utlåtande - Gårdstånga 15:25 mfl 
 

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

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

Beslut 
- Detaljplan för Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, 
Eslövs kommun antas. 
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Beslutet skickas till  
Sökande 
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    KS.2021.0549 

Antagande av riktlinje avseende otillåten påverkan av förtroendevalda  

Ärendebeskrivning  
Genom Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs 
kommun har Kommunledningskontoret fått i uppdrag att tydliggöra kommunens 
ansvar kring otillåten påverkan mot förtroendevalda. Det behövs därför en riktlinje 
avseende otillåten påverkan av förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Otillåten påverkan mot förtroendevalda, riktlinje 
 Förslag till riktlinje avseende Otillåten påverkan mot förtroendevalda 
 Otillåten påverkan mot förtroendevalda riktlinje förslag_med visade ändringar 
 Kommunstyrelsens beslut § 38, 2022 Antagande av riktlinje avseende otillåten 

påverkan av förtroendevalda 
 Förslag till stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten påverkan 

mot förtroendevalda, rutin 
 

Beredning 
Arbetet med säkerhet för de förtroendevalda har pågått sedan sommaren 2021 i en 
arbetsgrupp bestående av kommunjurist, beredskapssamordnare och 
trygghetssamordnaren. 

Arbetsgruppen har utifrån Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete i Eslövs kommun arbetat med demokratifrågor kopplat till förtroendevalda. 
Arbetet inleddes med en enkätundersökning, Trygghetsundersökning förtroendevalda 
i Eslövs kommun 2021, där de förtroendevalda tillfrågades om hur de upplevde sin 
situation utifrån att de har ett politiskt uppdrag, en uppföljning av den enkät-
undersökning som gjordes år 2018. Resultatet av trygghetsundersökningen har 
sammanställts i en rapport. Rapporten utgör ett underlag för framtida åtgärder för att 
motverka och förebygga trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda, både under 
valrörelser och generellt. 

Arbetsgruppen har därefter fortsatt arbetet gällande demokratifrågor, kopplat till 
förtroendevalda, med att ta fram utkast till riktlinje och rutin avseende otillåten 
påverkan av förtroendevalda. Syftet med riktlinjen är att skapa en tydlighet och 
fastställa ett gemensamt förhållningssätt mellan kommunen och de förtroendevalda 
för att på så sätt förebygga och motverka otillåten påverkan. Riktlinjen kompletteras 
med en rutin som ger ett stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten 
påverkan mot förtroendevalda. Den innehåller råd och praktiska rekommendationer 
för partierna och de förtroendevalda. Rutinen kommer att antas och revideras av 
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Kommunledningskontoret i samverkan med samverkansgruppen för förtroendevalda 
avseende säkerhet. 

Dessa både dokument, utkast till riktlinje och rutin, har sedan de säkerhetsansvariga i 
partierna vid en workshop, tillsammans med arbetsgruppen och kommunpolisen, gått 
igenom, diskuterat och justerat. 

Ärendet behandlades därefter på kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2022 men 
återremitterades till Kommunledningskontoret för att förtydliga ansvarsfördelningen 
i riktlinjen. 

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till riktlinjer om otillåten påverkan av 
förtroendevalda antas. 

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

Beslut 
- Otillåten påverkan av förtroendevalda, riktlinje, antas att gälla från och med den 5 
april 2022. 

- Otillåten påverkan av förtroendevalda, riktlinje, ska se över för revidering senast i 
november 2025. 

Beslutet skickas till  
Samverkansgruppen för förtroendevalda avseende säkerhet 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    KS.2021.0463 

Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har tidigare svarat på en remiss från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden om förslag till nya riktlinjer för resor och möten. Även 
övriga nämnder har lämnat remissvar. Utifrån dessa svar har nämnden justerat sitt 
förslag till riktlinjer. Ändringarna är i linje med det remissvar som kommunstyrelsen 
lämnade. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta den reviderade riktlinjen för resor och möten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till riktlinjer för resor och möten (uppdaterat förslag) 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat förslag till 

riktlinjer för resor och möten 
 Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten 
 Rutin för distansarbete, antagen 2021-06-24 
 

Beredning 
Ändringarna i förslaget till riktlinje är gjorda i enlighet med det remissvar som 
kommunstyrelsen tidigare lämnat. Kommunledningskontoret har i övrigt inga 
synpunkter på förslaget till riktlinjer utan rekommenderar att dessa antas. 

Efter beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så har ansvarig handläggare på 
förvaltningen upptäckt att formuleringen om hur biljett till Skånetrafiken köps inte 
överensstämmer med hur det fungerar i verkligheten. Formuleringen har därför 
ändrats i det förslag som presenteras för kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret menar att detta enbart är att ses som en redaktionell 
ändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Det är kommunstyrelsen som enligt antagen riktlinje för styrdokument ska besluta 
om riktlinjer i Eslövs kommun. Med anledning av det föreslås att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om framtida 
revideringar av Riktlinjer för resor och möten. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Ted Bondessons (SD) yrkande om återremiss och 
finner 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 besluta att: 

 anta reviderad version av Riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 
maj 2022. 

 upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, antagen 2003-03-31, från den 1 maj 
2022. 

 uppdra till kommunstyrelsen att framöver besluta om revideringar i Riktlinjer 
för resor och möten i enlighet med antagna riktlinjer för styrdokument i 
Eslövs kommun. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 89    KS.2020.0197 

Revidering av riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
har varit gällande i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som 
minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns 
för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är 
skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att 
få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter 
skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. 

Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärks ytterligare. Kommunerna blev då skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Eslövs kommun tog fram mål och 
riktlinjer år 2020 med syftet att beskriva arbetet med minoriteter och 
ansvarsfördelning. Enligt beslut i kommunstyrelsen skulle dokumentet ses över för 
revidering senast januari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
 Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete, antagen 
 Kommunstyrelsens beslut § 7, 2021 Förslag till riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet 
 

Beredning 
Uppföljning har skett med ansvariga tjänstepersoner vid Kommunledningskontoret, 
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning utifrån de mål och ansvarsfördelningar 
som beslutades i Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete år 2020. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att måluppfyllelsen är god och arbetet har 
följt riktlinjerna. Kultur och Fritid har erbjudit samtliga åttondeklasser en visning av 
filmen ”Sameblod” med tillhörande lärarhandledning och på kommunens hemsida 
finns nu information om nationella minoriteters rättigheter. Elever har möjlighet att 
ansöka om undervisning i språken som talas av de nationella minoriteterna och 
hittills har kommunen tagit emot åtta ansökningar i finska språket. Det har funnits 
anledning att göra ett undantag gällande målet om att erbjuda tillgänglig litteratur på 
samtliga minoritetsspråk på minst tre bibliotek. Där är bedömningen att vissa språk ej 

33 ( 43 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-05 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

efterfrågas vilket resulterar i att dessa sannolikt rensas ut och att bibliotekets resurser 
ej tillvaratas på rätt sätt. Viktigt att poängtera är att samtlig litteratur kan lånas från 
stadsbiblioteket via samtliga bibliotek, denna tjänst innebär dock viss väntetid för 
låntagaren. 

Ovanstående uppföljning visar att riktlinjerna för hur kommunen ska arbeta för de 
nationella minoriteterna fortfarande är aktuella och inte behöver revideras. 
Förvaltningarnas arbete fortsätter utifrån målen och uppföljning sker enligt plan. 
Riktlinjerna föreslås därför ses över för revidering under nästa mandatperiod. 

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

Beslut 
- Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete revideras inte och dokumentet ses över för 
revidering igen under nästa mandatperiod. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 90    KS.2022.0023 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej 
slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år, i 
april och oktober. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022 
 Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2022 
 

Beredning 
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Av dessa är fyra äldre än ett år. En av 
motionerna har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2022 och 
planeras tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    KS.2022.0024 

Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 
2022  

Ärendebeskrivning  
I kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 - Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
medföljde fel siffror. Detta medförde att det har utbetalats för lite mandat- och 
partistöd till partierna för 2022 och att en korrigering därför behöver göras och 
beslutas om. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- och partistöd 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 

2022 
 

Beredning 
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen 
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 
352,47. Rätt grundstöd för 2022 (partistöd) blir 39 699 kronor och rätt mandatstöd 
blir 28 356 kronor. 

Nedan följer redovisning för vad som redan utbetalts, det rätta stödet samt 
mellanskillnaden som ska betalas ut per parti: 

  

Parti Utbetalt Rätt stöd Mellanskillnad 

Socialdemokraterna 437 879 kronor 465 039 kronor 27 160 kronor 

Sverigedemokraterna 384 479 kronor 408 327 kronor 23 848 kronor 

Moderaterna 277 679 kronor 294 903 kronor 17 224 kronor 

Centerpartiet 197 579 kronor 209 835 kronor 12 256 kronor 

Vänsterpartiet 117 479 kronor 124 767 kronor 7 288 kronor 

Liberalerna 90 799 kronor 96 411 kronor 5 612 kronor 
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Miljöpartiet 90 799 kronor 96 411 kronor 5 612 kronor 

Kristdemokraterna 64 079 kronor 68 055 kronor 3 976 kronor 

 
Kommunledningskontoret föreslår att en kompletterande utbetalning av mandat- och 
partistöd för 2022 görs. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala följande belopp till de lokala 
partiorganisationerna, representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in 
redovisning och granskningsintyg: 

 27 160 kronor till Socialdemokraterna 
 23 848 kronor till Sverigedemokraterna 
 17 224 kronor till Moderaterna 
 12 256 kronor till Centerpartiet 
 7 288 kronor till Vänsterpartiet 
 5 612 kronor till Liberalerna 
 5 612 kronor till Miljöpartiet 
 3 976 kronor till Kristdemokraterna 

  
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    KS.2022.0030 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om att: 

- Inventering av boendeplatser i kommunen som genomförts med anledning av kriget 
i Ukraina är klar. 

- Kommunerna kommer att ersättas för iordningställande av akutplatser. 

- Eslövs kommun och Sydvästarkitektur AB är nominerade i en 
landskapsarkitekturtävling avseende Stora torg. Vinnare meddelas den 7 april 2022. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 93  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2018.0022-25 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31, 2022 Överlåtelse 

av fastigheten Kopiatorn 1, Gustavslund 

KS.2018.0652-37 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32, 2022  
Godkännande av markanvisningsavtal för fastigheten Löberöd 
1:214 

KS.2021.0481-17 Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv Hassle 18:11, Eslöv 
Hassle 18:13, Eslöv Hassle 18:9, Eslöv Hassle 18:10, Eslöv 
Hassle 18:14, Eslöv Hassle 18_15 och Eslöv Hassle 4:128 

KS.2022.0170-1 Avtal räntejustering 

KS.2022.0171-1 Avtal räntejustering 

KS.2022.0172-1 Avtal räntejustering 

KS.2020.0236-10 Anmälan om avhjälpandeåtgärd inom Städet 5 och 22 

KS.2022.0138-2 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Åkermannen 8 

KS.2022.0138-3 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Banvakten 9 

KS.2022.0138-4 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Banvakten 8 

KS.2022.0138-5 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Åkermannen 25 

KS.2022.0138-6 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Åkermannen 26 

KS.2022.0138-7 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Banvakten 10 

KS.2022.0138-8 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 14 och 
Banvakten 7 
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KS.2020.0372-9 Ansökan om lantmäteriförrättning, del av Eslöv 54:2 

KS.2022.0134-6 Delegeringsbeslut Fastställande av säkerhetsskyddsanalys 2022 

KS.2018.0685-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19, 2022 
Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering av 
del av Hassleröd 2:75 

KS.2021.0533-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20, 2022 Planbesked 
för fastigheten Mörten 27 i Eslöv 

KS.2022.0129-3 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

KS.2022.0130-3 Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet 

KS.2020.0150-42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21, 2022 Beslut om 
granskning av Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del 
av Eslöv 54:2 

KS.2022.0131-3 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

KS.2020.0186-58 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22, 2022 Beslut om 
granskning för detaljplan Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

KS.2022.0151-1 Avtal om nyttjanderätt på Harlösa 44:55 

KS.2022.0151-2 Avtal om nyttjanderätt på Hassleröd 2:45 

KS.2022.0148-1 Delegationsbeslut från Miljöavdelningen februari 

KS.2022.0148-1 Delegationsbeslut från Miljöavdelningen februari 

KS.2022.0148-2 Delegationsbeslut januari Miljöavdelningen 

KS.2022.0148-2 Delegationsbeslut januari Miljöavdelningen 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 94   

Anmälningar för kännedom  

 
SOT.2022.0027-5 Uppföljningsrapport för mars 2022 

KS.2022.0164-1 Förstudie av näringslivsarbetet 

KS.2022.0010-11 Servicenämndens beslut § 30, 2022 Ekonomisk månadsrapport 
för februari 2022 

KS.2022.0010-12 Servicenämnden; Frisktal per 2022-02-28 

KS.2022.0010-13 Servicenämnden; Investeringsredovisning 2022-02-28 

KS.2022.0010-14 Servicenämnden; Driftsredovisning 2022-02-28 

KS.2022.0003-30 Granskningsrapport för år 2021, Fastighets AB Gäddan 

KS.2022.0164-2 Missiv - Förstudie av näringslivsarbetet 

KS.2022.0178-1 Information om kommande borgensteckning för lån åt Sydvatten 
AB 

MOS.2022.0064-2 Förslag till skötselplan för naturreservatet Abullahagen 

MOS.2022.0064-4 Bevarandeplan för Natura 2000-området Abullahagen 
SE0430119, 2017-06-12 

MOS.2022.0064-5 Skötselplan. Naturreservatet Abullahagen, Eslövs kommun, 
1994-11-08 

MOS.2022.0064-6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29, 2022 
Remissvar gällande förslag till skötselplan för naturreservatet 
Abullahagen 

KS.2022.0137-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 31, 2022 
Utvärdering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

KS.2022.0137-2 Presentation. Utvärdering lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln 220203 

KS.2022.0016-2 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 februari 2022 
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KS.2022.0016-3 Presentation Vad tycker medborgarna i Eslöv om sin kommun - 
SCB:s medborgarundersökning 2021. Bilaga till protokoll 17 
februari 2022 

KS.2021.0317-4 Vård- och omsorgsnämndens  beslut § ,2022. Rapportering av ej 
verkställda beslut kvartal 4 2021 

KS.2021.0587-4 Kommunfullmäktiges beslut § 21, 2022 Avsägelse från Rickard 
Sallermo (MP) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen i 
Eslövs kommun samt fyllnadsval 

KS.2022.0152-1 Åtgärdsrapport 2022 Planerad tillsyn 2022 kommunala bolag 
och samverkansorgan Eslövs kommun 

KS.2022.0152-2 Tillsyn 2022 Kommunala bolag Eslöv 

KS.2022.0010-6 Barn- och familjenämndens beslut § 41, 2022 Ekonomisk 
månadsrapport februari 2022 för barn- och familjenämnden 

KS.2022.0010-8 Barn- och familjenämnden Frisktal till och med februari 2022 

KS.2022.0010-7 Barn- och familjenämnden Ekonomisk månadsrapport februari 
2022 

KS.2022.0010-9 Barn- och familjenämndens Prognos placerade barn och unga 
till och med februari 2022 

KS.2022.0010-10 Barn- och familjenämnden Volymer till och med februari 2022 

KS.2021.0342-4 Barn- och familjenämndens beslut § 38, 2022 Rapportering av ej 
verkställda beslut kvartal 4 2021 

KS.2022.0148-3 Överklagan Bullermätning, Eslöv Delegationsbeslut av Hörby 
kommun 

KS.2022.0148-4 Överklagan Bullermätning, Eslöv. Beslutet är taget av KS på 
delegation 

SOT.2020.0044-31 Servicenämndens beslut § 29, 2022 Uppföljning av Projekt 
effektiv fastighetsförvaltning för mars 2022 

SOT.2020.0044-30 Uppföljningsrapport. Projekt Effektiv fastighetsförvaltning, 
mars 2022 
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SOT.2022.0043-5 Servicenämndens beslut § 33, 2022 Planering av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för servicenämnden 2022 

SOT.2022.0043-4 Planering för systematiskt arbetsmiljöarbete, årshjul 2022 

SOT.2022.0027-7 Servicenämndens beslut § 37, 2022 Uppföljning av planerat 
fastighetsunderhåll för mars 2022 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 

43 ( 43 )


	2e325b33-4bed-4aaf-bd3a-b8c8fa86e231.docx
	Innehåll
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beslut
	Beslut



