
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-03 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-19:50  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Tony Hansson (S) §§95-98, §§100-118 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Bengt Andersson (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) 
Lars Månsson (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Lena Emilsson (S)  ersätter David Westlund (S) 
Dennis Larsen (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Göran T Andersson (MP) 
Eva Bengtsson (S) §99 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Peter Sjögren (M) 
Bertil Jönsson (C) §§95-115, §§117-118 
Benjamin Ülger (KD) 
Jasmina Muric (C) 
Eva Bengtsson (S) §§95-98, §§100-118 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg (kommundirektör) 

Christina Nilsson (nämndsekreterare) 
Dave Borg (förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad) §§95-97 
Patrik Hägg (ekonom Miljö och Samhällsbyggnad) §§95-97 
Karl Lundberg (HR-chef) §101 
Birgitta Petersson (inköpssamordnare) §§102-103 
Mikael Westin (förvaltningsekonom) §§104-106 
Alice Petersson (mark- och exploateringsingenjör) §107 
Moa Åhnberg (planarkitekt) §108 
Mikael Vallberg (plan- och exploateringschef) §109 

  
Utses att justera Sven-Olov Wallin (L) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-05-10   
  
Protokollet omfattar §§95-118 
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Christina Nilsson  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Sven-Olov Wallin (L)  
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Innehåll 
 

§95 Val av protokolljusterare 

§96 Ändring av föredragningslistan 

§97 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens redovisning till 
kommunstyrelsen avseende aktuella frågor, mål och resultat samt 
väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna 
2022 

§98 Godkännande av årsredovisning för Finsam MittSkåne 2021 och 
beviljande av ansvarsfrihet 

§99 Godkännande av årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Syd samt 
beviljande av ansvarsfrihet 

§100 Direktiv till ombud vid årsstämma för Sydvatten AB 30 maj 2022 

§101 Rapport om Personalbokslut 2021 

§102 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunens 
avtalshantering" 

§103 Infordran av nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 
2023 

§104 Ombudgetering av medel från kommunstyrelsen till kultur- och 
fritidsnämnden avseende stadsfest 

§105 Uppföljning av intern kontroll 2021 samtliga nämnder 

§106 Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2022 

§107 Godkännande av tillägg till optionsavtal mellan Eslövs kommun och Lidl 
Sverige KB avseende del av Eslöv 54:2 

§108 Svar till Länsstyrelsen angående översyn av riksintressen för 
kulturmiljön i Skåne, etapp skogsbygd 

§109 Revidering av plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun 

§110 Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

§111 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) Uppdatera lokala 
ordningsstadga gällande hundrastgård 

§112 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) Ta fram riktlinjer för 
anläggande av hundrastplats 

§113 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) Uppdatera kommunens 
måltidspolicy 

§114 Yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av tjänst 
som landsbygdsutvecklare 
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§115 Kommundirektören informerar 

§116 Gåva till Eslövs kommun i form av medel till trivselåtgärder till vård- 
och omsorgsboende från Nya Kommunpartiet i Eslöv 

§117 Redovisning av delegeringsbeslut 

§118 Anmälningar för kännedom 
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§ 95  

Val av protokolljusterare  

Sven-Olov Wallin (L) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Lars 
Holmström (V) utses till ersättare. Protokollet justeras den 10 maj 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendet Gåva till Eslövs kommun i form av medel till 
trivselåtgärder till vård- och omsorgsboende från Nya Kommunpartiet i Eslöv läggs 
till föredragningslistan efter Kommundirektören informerar. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    KS.2022.0027 

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

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson (M) och 
förvaltningschef Dave Borg informerar om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. 

- Resultat från vykortsmätningar och resultatet från medarbetarenkät 2018 - mars 
2022. 

Aktuella frågor och större framtidsfrågor 
Miljö och Samhällsbyggnad 
- Satsning på att stärka Stabens stödjande funktion inom ekonomiområdet, bättre 
ekonomiska uppföljning och ännu pricksäkrare prognoser samt samla 
administrationen för GTP och MA inom Staben 
- Omstart av företagslotsen tillsammans med Kommunledningskontoret 
- Serviceinriktad myndighetsutövning 
- Arbetet med handlingsplanen kopplat till utredningen av Miljö och 
Samhällsbyggnad under 2021. 
- Rekrytera och behålla erfaren och kompetent personal 
- Fortsatt fokus på stresshantering, förtydliga ansvar och förbättra planering och 
framförhållning samt ett upplägg av arbetet som innebär 40 h arbetsvecka även för 
chefer 

Gata, Trafik och Park 
- Effektivisering av projektprocessen 
- Ökad efterfrågan från vägföreningar på kommunalt övertagande av 
väghållningsansvar 
- Ökad efterfråga på rekreationsområden / naturområden / friluftsliv 
- Utsmyckning / Utsmyckningsplan Stora förväntningar på tillgängliga resurser 
- Stigande materialpriser, längre leveranstider och dyrare entreprenader i både drift 
och investeringar 
- SMART stad – arbete med bl a sensorkommunikation och därmed 
effektiviseringsmöjlighet 
- Utveckla samarbetet med t ex Kontaktcenter 
- Laddinfrastruktur: Utbyggnad och ansvarsfördelning 
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- GIS: Uppdatering av system för att hålla jämna steg med projekt – kontaktyta till de 
som bor och verka i kommunen 
- Förorenad mark och nedlagda deponier 

Kart- och bygglovsavdelningen 
- Verksamhetsutveckling: Digitalisering och kvalitén i arbetet 
- Tillsynsverksamheten: 
Stort område – inte enbart olovligt byggande 
Reaktiv – baseras på tillsynsintäkter 
Förebyggande – kräver ramfinansiering 
- Nya lagförslag som skärper kraven på PBL-tillsynen: indikation – mer släpps fritt 
under ansvar >> reaktiv tillsyn aktivitetskrav 

Miljöavdelningen 
- Tillsynsskuld / Tillsynsbehov 
- Insatser inom naturvård 
- Miljöstrategiskt arbete / Ekokommun i framkant 
- Ökat behov av energi och klimatrådgivning 
- Ny lagstiftning avseende avgiftsuttag för livsmedelstillsynen 
- Utveckling av tillsynsavgifter / bättre kostnadstäckning 
- Tillsynssamordning med andra myndigheter. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 98    KS.2022.0187 

Godkännande av årsredovisning för Finsam MittSkåne 2021 och 
beviljande av ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för FINSAM Mittskåne har lämnat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisning för FINSAM Mittskåne 2021 
 Årsredovisning Finsam MittSkåne 2021 
 Revisionsberättelse Finsam MittSkåne 2021 
 

Beredning 
Under året har ordförande avgått i förtid och ersatts av vice ordförande. En person 
har sagts upp p g a arbetsbrist. Pandemin har negativt påverkat verksamheten. Årets 
resultat blir ett överskott med ca 1,3 mnkr. Både sakkunnig revisor och 
förtroendevalda revisorer har lämnat en ren revisionsberättelse. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 
2021 inklusive resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 99    KS.2022.0175 

Godkännande av årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Syd samt 
beviljande av ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten Syd har överlämnat förslag till årsredovisning 2021 för 
godkännande av kommunfullmäktige och beviljande av ansvarsfrihet. I 
kommunalförbundet ingår förutom Eslöv fyra kommuner. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Syd 
 Årsredovisning 2021 Räddningstjänst Syd 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 
 Revisionsberättelse 2021 Räddningstjänsten Syd 
 

Beredning 
Räddningstjänsten Syd har vänt ett budgeterat underskott med -8,5 mnkr till ett 
överskott med ca 4,4 mnkr. Bidragande orsaker till resultatet är ökade finansiella 
intäkter med ca 8,1 mnkr och bidrag för sjuklönekostnader med ca 0,5 mnkr. 
Investeringsbudgeten har överskridits kraftigt efter särskilt beslut i direktionen att 
förbundet skulle förvärva 35 fordon som tidigare leasats. Balanskravsresultatet är 
dock negativt med knappt en halv miljon efter reducering av resultatet för 
realisationsvinster avseende inventarier med ca 1,3 mnkr och orealiserade 
värdeökningar i värdepapper med ca 3,7 mnkr. Direktionen anser att synnerliga skäl 
föreligger varför underskottet inte ska återställas. Förbundet har under året ökat det 
egna kapitalet till 22 mnkr att jämföra med målet på 7 mnkr. 
 
Det övergripande verksamhetsmålet anses i allt väsentligt uppfyllt. De finansiella 
målen är uppfyllda med undantag för balanskravet. 
 
Revisionen har inga anmärkningar. 

Jäv 
Tony Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 
2021 för Räddningstjänsten Syd och bevilja direktionen samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 100    KS.2022.0143 

Direktiv till ombud vid årsstämma för Sydvatten AB 30 maj 2022  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Sydvatten AB har inbjudit till årsstämma den 30 maj i Malmö. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till  beslut; Direktiv till ombud vid Sydvatten AB:s årsstämma 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår med anledning av att handlingarna ännu inte är 
tillgängliga att kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att fastställa direktiv till 
kommunens ombud. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa 
direktiv till kommunens ombud inför Sydvatten ABs årsstämma den 30 maj 2022.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 101    KS.2022.0011 

Rapport om Personalbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2021 som ett komplement 
till Årsredovisning 2021. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de 
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Personalbokslut 2021 
 Personalbokslut 2021 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av 
målarbetet kompletterat med befintlig statistik. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
personalbokslut 2021 och lägga den till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 102    KS.2021.0551 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunens 
avtalshantering"  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har gett Ernst & Young uppdraget att 
granska kommunstyrelsens och nämndernas avtalshantering. 
 
Revisorerna önskar senast den 9 maj 2022 svar från kommunstyrelsen och 
nämnderna på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas i 
granskningsrapporten, daterad den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande angående revisionens granskning av avtalshantering 
 Bilaga 1. Åtgärdsplan för avtalshantering 
 Granskningsrapport av kommunens avtalshantering 
 Missiv Granskning av kommunens avtalshantering 
 

Beredning 
Eslövs kommunsförtroendevalda revisorer har i granskningen av kommunens 
avtalshantering bedömt att arbetet till stor del sker ändamålsenligt, att det finns en 
ändamålsenlig organisation för avtalshantering och att det till stor del finns en god 
kvalitet vid utformningen av avtal. Revisionen framhåller att införandet av en central 
inköps- och upphandlingsavdelning har skapat förutsättningar för en kompetent 
organisation. Dock konstateras att det återstår delar att från kommunstyrelsens sida 
säkerställa en enhetlig hantering och uppföljning av avtal i nämnderna. 
 
Kunskapen om rådande riktlinjer och rutiner ute i verksamheterna behöver stärkas 
och avtalsuppföljning samt avvikelserapportering förbättras. Vidare uppmärksammar 
revisionen gällande intern kontroll att avtalshantering inte ingår i någon risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
Utifrån granskningsresultaten rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och 
nämnderna att: 
- Se över hur avtal registreras och förvaras 
- Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om rutiner 
och riktlinjer 
- Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs 
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- Säkerställa att avtalsuppföljning sker 
- Förtydliga den interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 
väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll 
- Stärka rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs. 
 
För var och en av rekommendationerna ovan önskar revisionen svar om vilka 
åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. 
 
Kommunledningskontoret har i bilaga 1 tagit fram en åtgärdsplan för var och en av 
revisionens rekommendationer om vilka åtgärder som föreslås vidtas, vem som är 
ansvarig för genomförandet samt när åtgärderna ska vara genomförda. 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta åtgärdsplanen och 
överlämna till revisionen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Göran T Andersson (MP) och Tony Hansson (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen åtgärdsplan och överlämna till 
revisionen. 

Beslutet skickas till  
Förtroendevalda revisorer i Eslövs kommun 
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    KS.2022.0195 

Infordran av nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 
2023  

Ärendebeskrivning  
Av ”Riktlinjer för inköp och upphandling” framgår att en årlig kommunövergripande 
upphandlings- och genomförandeplan ska fastställas, vilken bygger på av nämnderna 
beslutade verksamhetsspecifika upphandlings- och genomförandeplaner för 
respektive förvaltning. Nämndernas planer antas i varje nämnd senast i september i 
samband med budgetprocessen. 
 
För avgränsning av varu- och tjänsteområdet hänvisas till Eslövs kommuns Riktlinjer 
för inköp och upphandling avsnitt 2.2. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphandlings- och genomförandeplan 2023 
 Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, kommunstyrelsens 

beslut § 46, 2022 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, kommunstyrelsens beslut § 113, 2020 
 

Beredning 
I enlighet med delegeringsordning för kommunstyrelsen ska en 
kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
årligen fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott inför kommande budgetår. Det 
har framkommit att planen bör behandlas av kommunstyrelsen på grund av sin 
omfattning samt eftersom den följer budgetprocessen. Detta ses nu över i de 
revideringar som pågår av kommunstyrelsens delegeringsordning och riktlinjer för 
inköp och upphandling. 
 
För vidare beredning av en kommunövergripande upphandlings- och 
genomförandeplan 2023 i kommunstyrelsen ska nämndernas fastställda och 
beslutade upphandlings- och genomförandeplaner vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 30 september 2022. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- 
och genomförandeplaner för budgetår 2023 ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 30 september 2022. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 104    KS.2022.0199 

Ombudgetering av medel från kommunstyrelsen till kultur- och 
fritidsnämnden avseende stadsfest  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret föreslår att medel till Stadsfest flyttas till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ombudgetering av medel till Stadsfest 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022 
 Förslag till Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni 
 

Beredning 
I budget för 2022 har medel till Stadsfest, 1 miljon kronor, lagts till 
Kommunledningskontorets budgetram. Eftersom det är Kultur och Fritid som har fått 
uppdraget att planera och genomföra Stadsfesten bör budgeten också flyttas. 
 
När budgetmedel flyttas mellan nämnder måste beslutet tas av kommunfullmäktige. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1 miljon kronor i budget 2022 flyttas från 
kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 105    KS.2021.0482 

Uppföljning av intern kontroll 2021 samtliga nämnder  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av nämndernas arbete med intern 
kontroll 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontroll 2021 
 Barn- och familjenämndens beslut § 28, 2022 Uppföljning av intern kontrollplan 

2021 
 Uppföljning barn- och familjenämndens intern kontrollplan 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 26, 2022 Uppföljning av 

intern kontrollplan 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Intern kontrollplan 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Uppföljning av intern kontrollplan 

2021 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 111 2021 Redovisning av intern kontroll 

2021 
 Kultur och Fritid Rapport av utförd intern kontroll 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 24, 2022 Uppföljning av intern 

kontroll för Miljö och Samhällsbyggnad 2021 
 Bilaga; Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2021 Uppföljning 

av intern kontroll för Miljö och Samhällsbyggnad 2021 
 Miljö och Samhällsbyggnad Bilaga, avstämning bokslut intern kontroll 2021 
 Servicenämnden beslut § 5, 2021 Plan för internkontroll 2021 
 Servicenämndens beslut § 123, 2021 Uppföljning av intern kontroll 2021 
 Tabell. Uppföljning av intern kontroll 2021, september Servicenämnden 
 Kontrollrapporter. Uppföljning av intern kontroll 2021, september 

Servicenämnden 
 Handlingsplan för intern kontroll samt kontrollrapport Servicenämnden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 6, 2022 Uppföljning av intern kontroll 

2021 
 Vård och Omsorg; tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll år 2021 
 Vård och Omsorg; Plan för intern kontroll 2021 
 Överförmyndarnämndens beslut § 20, 2022 Uppföljning intern kontroll 2021 
 Överförmyndarnämnden; Uppföljning av intern kontroll 2021 för 

överförmyndarnämnden 
 Kommunstyrelsens beslut § 29, 2022 Uppföljning av intern kontroll 2021 för 

Kommunledningskontoret 
 Uppföljning av intern kontroll 2021 för Kommunledningskontoret 
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Beredning 
Fram till och med 2021 gäller kommunens tidigare reglemente för intern kontroll. 
Enligt de tillämpningsanvisningar som hör till reglementet ska en internkontrollplan 
fastställas senast under januari. Uppföljning ska ske enligt vad som anges i 
kontrollplanen. Resultatet från uppföljningen ska senast i samband med 
årsredovisningen rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Eftersom varje nämnd enligt kommunallagen har ett ansvar att ha en god intern 
kontroll är denna uppföljning enbart en rapport till kommunstyrelsen med anledning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
För 2021 så har inte alla nämnder fastställt internkontrollplanen senast under januari 
men det har skett under första kvartalet. Uppföljning av nämndernas respektive 
kontrollpunkter har till övervägande del följt vad som beslutats i deras 
kontrollplaner. Rapporter har även upprättats, och behandlats av respektive nämnd, i 
samband med årsredovisningen. 
 
Kontrollmomenten handlar inte alltid om att säkerställa att, för verksamheten, 
kritiska processer fungerar. En del har mer karaktären av utredningar och då kan det, 
av olika anledningar, uppstå svårigheter att hinna med det under året. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för intern kontroll i november 2021 
och fullmäktige beslutade att upphäva reglementet för intern kontroll i december 
2021. Därmed var detta den sista uppföljningen av intern kontroll enligt reglementet. 
Från och med 2022 gäller den nya riktlinjen. 
 
Sammanställning av nämndernas uppföljningar 
Barn- och familjenämnden har fastställt en kontrollplan, den 11 november 2020 med 
tre kontrollmoment och har gjort uppföljning till nämnden. En rapportering har 
senarelagts men rapporterats under 2021. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fastställt en kontrollplan, den 7 
december 2020, med fyra kontrollmoment. Två av dem redovisades till nämnden 
enligt tidplanen. Ett kontrollmoment redovisades senare än planerat under året. Ett 
kontrollmoment kunde på grund av dess komplexitet, och personalomsättning inom 
avdelningen, inte redovisas under 2021. Det avsåg ”Dimensionering och nyttjande av 
kommunens gymnasieskola”. Redovisning kommer att ske under 2022. 
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Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en kontrollplan, den 14 oktober 2020, med 
sex kontrollmoment. Fem av kontrollmomenten har genomförts och rutinerna kan 
generellt sägas fungera. Några avvikelser finns men berörda har informerats. Ett 
moment avseende följsamhet av dokumenthanteringsplan har skjutits upp på grund 
av personalförändringar och att en ny dokumenthanteringsplan ska tas fram. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en kontrollplan, den 24 februari 
2021, med sju kontrollmoment. Fem av kontrollmomenten har granskats och 
rapporterats till nämnden. Två moment har inte kunnat genomföras. Ett av dessa 
avser att diarieföring och dokumentation av ärenden ska ske på ett sådant sätt att 
arkivhållning och gallring kan ske i enlighet med styrdokument. En ny 
informationshanteringsplan antogs under året vilket medfört att en stickprovskontroll 
inte kunnat genomföras enligt granskningsplanen. 
 
Det andra momentet gäller förankringen av handlingsplan för barnrättsarbetet i 
kommunen. Då det valts att hanteras som en vanlig implementering av ny 
lagstiftning har det hanterats centralt i kommunen och berör därför inte nämnderna. 
 
Servicenämnden har fastställt en kontrollplan, den 19 januari 2021, med åtta 
kontrollmoment. Samtliga moment har granskats enligt granskningsplanen och 
rutinerna kan konstateras fungera som det är tänkt. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en kontrollplan, den 20 januari 2021, med 
sju kontrollmoment. Fem av momenten har granskats enligt plan och inget finns att 
anmärka. Loggkontroller har till följd av systemfel enbart kunnat göras i begränsad 
omfattning. Kontroll av hantering av privata medel har på grund av pandemin inte 
kunnat genomföras. 
 
Överförmyndarnämnden har fastställt en kontrollplan, den 10 februari 2021, med tre 
kontrollmoment. Vid granskningen kunde det konstateras att rutinerna fungerar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde en kontrollplan 23 mars 2021 
innehållande elva kontrollmoment. Vid uppföljningen kunde det konstateras att 
rutinerna, i stort sett, fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Revisorerna 

Paragrafen är justerad 
 

  

22 ( 52 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-03 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 106    KS.2021.0567 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av nämndernas beslutade 
internkontrollplaner för 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2022 
 Barn- och familjenämndens beslut § 132, 2021 Fastställande av intern 

kontrollplan 2022 för barn- och familjenämnden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 10, 2022 Internkontrollplan för 

ansvarsfördelning vid sökande av statsbidrag samt återrapportering och 
redovisning av statsbidrag (2/3) 

 Barn- och familjenämnden Intern kontrollplan 2022 för barn- och 
familjenämnden 

 Barn- och Utbildning; Internkontrollplan för ansvarsfördelning vid sökande av 
statsbidrag samt åt 

 Gymnasie- och vuxenutbildningens beslut § 134 2021, Intern kontrollplan 2022 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 8 2021, Tillägg till intern 

kontrollplan 2022 
 Gymnasie- och vuxenutbildningens Intern kontrollplan 2022 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Tillägg till intern kontrollplan 2022 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 125 2021, Förslag på intern kontrollplan 

2022 
 Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2022 
 Kultur- och fritidsnämndens Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25, 2022 Intern kontrollplan 

2022 
 Miljö och Samhällsbyggnad Intern kontroll, föreslagna kontrollpunkter för 2022 
 Miljö och Samhällsbyggnad Intern kontroll, bruttolista med riskanalys 2022 
 Servicenämndens beslut § 151, 2021 Intern kontrollplan 2022 
 Serviceförvaltningen; Förslag till plan för intern kontroll servicenämnden 2022 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 7, Plan för intern kontroll 2022 
 Vård och Omsorg; Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
 Överförmyndarnämndens beslut § 21, 2022 Intern kontroll 2022 
 Plan för intern kontroll 2022 för överförmyndarnämnden 
 Bruttolista risk- och väsentlighetsanalys intern kontroll 2022 för 

överförmyndarnämnden 
 Kommunstyrelsens beslut § 30, 2022 Antagande av plan för intern kontroll 2022 

för kommunstyrelsen 
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 Förslag till internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2021 att anta nya riktlinjer för intern 
kontroll. Dessa riktlinjer ersätter det gamla reglementet för intern kontroll med 
tillhörande tillämpningsanvisningar. 
 
Enligt de nya riktlinjerna för intern kontroll ska nämnderna senast i januari anta en 
internkontrollplan för verksamhetsåret. Detta har inte alla nämnder gjort. I de fall det 
dröjt har internkontrollplanen fastställts under februari. 
 
Samtliga nämnder har tagit del av en risk- och väsentlighetsanalys med en 
bruttorisklista. Nämnden har sedan beslutat vilka risker/riskmoment som ska ingå 
årets internkontrollplan. 
 
Nämnderna har, med ett undantag, i stort sett använt det stödmaterial som tagits 
fram. Det skiljer sig dock i hur det presenteras för de respektive nämnderna. En 
enhetlig mall för presentation av kontrollplan kan eventuellt behöva tas fram om inte 
Hypergene ska användas från 2023. 
 
Eftersom varje nämnd enligt kommunallagen har ett ansvar att ha en god intern 
kontroll är denna uppföljning enbart en rapport till kommunstyrelsen med anledning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Sammanställning av nämndernas kontrollplaner 
Barn- och familjenämnden har fastställt internkontrollplanen i december och sedan 
kompletterat med en punkt i januari. Internkontrollplanen innehåller, efter 
komplettering, fem riskmoment som ska hanteras. Enligt nämndens beslut har 
arbetsutskottet tagit fram de riskmoment som ska granskas utifrån en upprättad risk- 
och väsentlighetsanalys. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fastställt sin internkontrollplan i 
december och sedan kompletterat med en punkt i januari. Nämndens kontrollplan 
innehåller, efter komplettering, sex riskmoment som ska hanteras. Enligt nämndens 
beslut har en risk- och väsentlighetsanalys upprättats inför arbetsutskottets 
sammanträde. Arbetsutskottet har därefter prioriterat riskerna och tagit fram ett 
förslag till internkontrollplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt internkontrollplanen i december. 
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Förvaltningens ledningsgrupp har gjort en risk- och väsentlighetsanalys med ett antal 
risker där fyra riskmoment föreslagits ingå i årets internkontrollplan. Nämnden har 
inför sitt beslut tagit del av hela bruttorisklistan från risk- och väsentlighetsanalysen 
och fastställt förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt sin plan för intern kontroll i 
februari 2022. Denna består av fem riskmoment. Till grund för nämndens beslut låg 
en risk- och väsentlighetsanalys, med en bruttorisklista, som tagits fram av 
förvaltningen. 
 
Servicenämnden har fastställt en handlingsplan för intern kontroll som innehåller tio 
kontrollmoment. Denna har sin utgångspunkt i 2021 års handlingsplan och har 
utifrån en workshop med nämnden kompletterats med två kontrollmoment. Dessa tio 
moment har i risk- och väsentlighetsbedömningen klassats som både svag, måttlig 
respektive allvarlig. Enligt vad som framgår av beslutet ser det inte ut som att 
nämnden använt det framtagna stödmaterialet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har i januari fastställt sin internkontrollplan. Denna 
innehåller sju kontrollmoment. En risk- och väsentlighetsanalys är genomförd och 
utefter den har det för nämnden föreslagits vilka riskmoment som ska hanteras i 2022 
års kontrollplan. 
 
Överförmyndarnämnden har fastställt plan för intern kontroll i februari. Planen 
innehåller två riskmoment och har tagits fram efter en genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys som presenterats för nämnden. 
 
Kommunstyrelsen har i februari fastställt sin internkontrollplan. Årets plan innehåller 
fyra kontrollmoment. Förvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys, 
med förslag på vilka risker som skulle ingå i kontrollplanen, som presenterades för 
arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att fastställa 
förvaltningens förslag till internkontrollplan. 

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

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

25 ( 52 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-03 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Revisorerna 

Paragrafen är justerad 
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§ 107    KS.2019.0126 

Godkännande av tillägg till optionsavtal mellan Eslövs kommun och 
Lidl Sverige KB avseende del av Eslöv 54:2  

Ärendebeskrivning  
Lidl Sverige KB (Lidl) inkom 2019 med en förfrågan om att förvärva en del av 
fastigheten Eslöv 54:2 som ägs av Eslövs kommun. Syftet med förvärvet är att Lidl 
ska kunna etablera en ny livsmedelsbutik inom området samt de angränsande 
fastigheterna Äspingen 1 och 2. Kommunledningskontoret tog fram ett optionsavtal 
tillsammans med Lidl som kommunstyrelsen godkände, se Kommunstyrelsens beslut 
§ 128, 2021 Godkännande av optionsavtal mellan Eslöv kommun och Lidl Sverige 
KB för del av Eslöv 54:2. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av tillägg till optionsavtal avseende del av Eslöv 

54:2 
 Förslag till tillägg till optionsavtal avseende del av Eslöv 54:2 
 Översiktskarta över del av Eslöv 54:2 
 Kommunstyrelsens beslut § 128, 2021 Godkännande av optionsavtal mellan 

Eslöv kommun och Lidl Sverige KB för del av Eslöv 54:2 
 

Beredning 
Optionsavtalet innebär att Lidl får ensamrätt att under ett år förhandla med 
kommunen om förvärv av ett område om cirka 5000 kvadratmeter. En förutsättning 
för att optionen ska kunna nyttjas är att Kommunledningskontoret tar fram en ny 
detaljplan som medger handel. Överenskommet pris för marken enligt optionsavtalet 
är 450 kronor per kvadratmeter. Eftersom detaljplanen ännu inte är antagen önskar 
Lidl att kommunstyrelsen förlänger optionsavtalet. 

Förslag till tillägg: Optionsavtalet förlängs på oförändrade villkor med ett år från och 
med dagen båda parter undertecknat tillägget. Optionsavtalet kan förlängas 
ytterligare ett år om parterna inte har tecknat en överenskommelse om överlåtelse av 
mark när den nya optionstiden löpt ut. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsen godkänner förslag till tillägg till optionsavtal mellan Eslövs 
kommun och Lidl Sverige KB avseende del av Eslöv 54:2. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Lidl Sverige KB 

Paragrafen är justerad 
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§ 108    KS.2022.0191 

Svar till Länsstyrelsen angående översyn av riksintressen för 
kulturmiljön i Skåne, etapp skogsbygd  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen i Skåne genomför en översyn av riksintressen för kulturmiljövård i 
länet. Eslövs kommun har getts möjlighet att kommentera Länsstyrelsens 
kunskapsunderlag och bedömningar. 
 
Arbetet är indelat i tre etapper: skogsbygd, ris(mellan)bygd samt slättbygd. Denna 
första fas fokuserar på skogsbygd. Inom Eslövs kommun är två områden berörda: 
- Ageröd – Bosjökloster – Stockamöllan [M 37] 
- Trolleholm [M 31] 
 
I handläggningen av Eslövs kommuns svar har tjänstepersoner från 
Kommunledningskontoret samt Miljö och Samhällsbyggnad deltagit. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar till Länsstyrelsen angående översyn av riksintressen för 

kulturmiljön i Skåne, etapp skogsbygd 
 Kommunledningskontorets synpunkter på konsultunderlag för Etapp skogsbygd, 

Översyn av kulturmiljövårdens riksintressen i Skåne, områden i Eslövs kommun 
 Inbjudan till dialog kring översyn av riksintressen för kulturmiljövården i Skåne, 

etapp Skogsbygd 
 Underlag till riksintresseöversyn - etapp skogsbygd, Ageröd - Bosjökloster - 

Möllerike (M37) 
 

Beredning 
Översynen utgår från de kriterier som Riksantikvarieämbetet tagit fram för 
riksintresseområden för kulturmiljövård. Det finns tre obligatoriska kriterier: 
riksintressant berättelse, helhetsmiljö samt fysiska uttryck. Översynen ska mynna ut i 
förslag om hur de olika anspråken ska vara avgränsade och motiverade. Med 
utgångspunkt i resultatet kommer Länsstyrelsen att föreslå revideringar till 
Riksantikvarieämbetet som sedan fattar beslut. Som en del i processen ska 
Länsstyrelsen föra dialog med berörda kommuner. 
 
För Ageröd – Bosjökloster – Stockamöllan [M 37] är förslaget att dela upp 
riksintresset i två delar för att renodla och tydliggöra dess olika karaktärer. Den 
geografiska avgränsning för den del av riksintresset som ligger i Eslövs kommun blir 
oförändrat jämfört med idag med en östlig gräns längs Ringsjön. 
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För Trolleholm [M 31] är förslaget en utökning av riksintressets utbredning för att ge 
en tydlig helhetsbild och visa på olika samhällsskick med slott, arrendegård och torp. 
I nuläget tangerar områdets västra del Eslövs kommun. Utökningen innebär att 
riksintresseområdet även i sin östra del tangerar Eslövs kommun. Länsstyrelsen 
ställer även en fråga till Eslövs kommun angående möjligheten att utöka 
riksintresseanspråket ytterligare för att inkludera hela den historiska Djurhagen trots 
att delar präglas av modernt skogsbruk. 
 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till förändringen för område M 37. 
Uppdelningen gör det tydligt för kommunen vilka värden som är viktiga att beakta 
vid till exempel planläggnings- och exploateringsprocesser. 
 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget till förändringen för 
område M 31. Dock vill Kommunledningskontoret uppmärksamma Länsstyrelsen på 
att endast en liten del av riksintresseområdet ingår i Eslövs kommun och inte 
merparten vilket det felaktigt står i underlaget. Angående Länsstyrelsens fråga om att 
utöka riksintresseanspråket till att inkludera hela Djurhagen menar 
Kommunledningskontoret att kommunen behöver få mer underlag angående 
gränsdragning samt om hur det påverkar värdebeskrivningen för området innan det är 
möjligt att ta ställning i frågan. Det är angeläget att möjligheten att bedriva 
skogsbruk inte påverkas. Skogsbruket är en väsentlig näring för Sveriges 
exportindustri. 
 
Kommunledningskontorets synpunkter på det utsända konsultunderlaget finns i 
separat bilaga. 

Yrkanden 
Bengt Andersson (M) yrkar på att följande mening läggs till sist i sista stycket i 
beredningen: Skogsbruket är en väsentlig näring för Sveriges exportindustri. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Bengt Anderssons (M) tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut samt 
Bengt Anderssons (M) tilläggsyrkande. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt med tillägget att skogsbruket 
är en väsentlig näring för Sveriges exportindustri och skickar det till Länsstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret – tillväxtavdelningen 
Länsstyrelsen i Skåne skane@lansstyrelsen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 109    KS.2021.0397 

Revidering av plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Det finns ett stort intresse för att planera och bygga i Eslöv. För att kunna ta fram 
detaljplaner snabbare och få fram fler per år, utan att öka finansieringen via 
skattemedel, föreslår Kommunledningskontoret därför att öka kommunens intäkter i 
samband med framtagandet av detaljplaner. 
 
Den 1 april 2020 införde Eslövs kommun en reviderad plantaxa efter beslut i 
kommunfullmäktige i januari samma år (KF 2020-02-24 §16). 
Kommunledningskontoret har genomfört en uppföljning av den reviderade 
plantaxan. Den redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott som i samband med 
det fattade följande beslut (KSAU 2021-09-07 §116): 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett förslag till en ny plantaxa i syfte att höja planavgifterna. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun 
 Förslag till revidering av Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun 
 Genomsnittliga plankostnader för detaljplaner för olika kommuner 
 Kostnad per detaljplan för olika kommuner 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 116, 2021 Uppföljning av plantaxa 
 Uppföljning av plantaxa och jämförelse med andra kommuner 
 

Beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har 
följande skäl till att ändra plantaxan: 
- Höja intäkterna för att öka framtagandet av detaljplaner utan att öka 
skattefinansieringen. 
- Eslövs kommuns plankostnad för detaljplaner är låg i jämförelse med jämförda 
kommuners plankostnader i Skåne. 
- Fördelningen av kostnader mellan stora och små detaljplaner bör ändras. 
- Avgifter för planbesked bör ändras så att kommunen kan införa betalning av 
planbesked direkt i e-tjänsten på hemsidan. 
- Kostnaden för att ta fram en detaljplan vars enda uppgift är att ändra en 
fastighetsindelning är för dyr i gällande taxa. 

Punkt 1: Kommunledningskontoret behöver öka framtagandet av detaljplaner 
eftersom det är många som vill planera i kommunen. Redan under 2022 års tre första 

32 ( 52 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-03 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

månader har det kommit in fem ansökningar om planbesked, vilket motsvarar det 
antal detaljplaner Eslövs kommun kan få fram under ett normalår. Det pågår ständigt 
effektiviseringsarbete, men nya lagkrav gör att det är mycket svårt att få ner tiden för 
framtagandet. Vid årsskiftet infördes till exempel lagkravet på digitala detaljplaner, 
vilket innebär både krav på nya arbetsmoment och krav på ny kunskap. 
Kommunledningskontoret bedömer därför att enda sättet för att öka framtagandet är 
att öka resurserna för verksamheten. 

Punkt 2: Kommunledningskontoret har räknat ut vad alla detaljplaner, som har 
påbörjats sedan plantaxan reviderades 2020 och fram till september 2021, skulle 
kosta den som gör detaljplanen i nio andra skånska kommuner. Sen har de 
plankostnaderna jämförts med Eslövs kommuns gällande och föreslagna taxa. 
Kommunledningskontoret visar i bilagan Genomsnittliga kostnader för detaljplaner 
att Eslövs plankostnader är betydligt lägre än genomsnittet för jämförda kommuner. 
Kommunledningskontoret menar att Eslövs kommun är en så attraktiv kommun att 
planera i att det inte behövs en lägre kostnad och att taxan för plankostnad därför kan 
höjas. Jämförelsen är bara gjord med nio andra skånska kommuner eftersom övriga 
kommuner har taxor som Kommunledningskontoret inte kan använda för att räkna ut 
kostnaden för våra detaljplaner med. Kommunledningskontoret bedömer dock att 
underlaget är tillräckligt för att konstatera att kommunens plankostnader är låga. I 
bilagan Uppföljning av plantaxan och jämförelse med andra kommuner ser 
jämförelserna lite annorlunda ut. Det beror på att två kommuner som ligger utanför 
Skåne är medtagen i den men inte i de jämförelserna som har gjorts senare. 
Anledningen till det är att Värnamo har uppgett att de inte använder sin taxa och att 
det är rimligt att begränsa jämförelsen till Skåne. 

Punkt 3: Bilagan Kostnad per detaljplan visar att skillnaderna i kostnader för 
detaljplaner ökar ju större detaljplanerna är mellan Eslövs gällande taxa och jämförda 
kommuners. Kommunledningskontoret anser att taxan bör justeras så att 
fördelningen mellan stora och små detaljplaner blir mer lik jämförda kommuners. 
Det innebär att den rabatt som finns i den gällande taxan för stora detaljplaner tas 
bort. 

Punkt 4: Hittills har alla beviljade planbesked varit av ”medelstor åtgärd”. Genom att 
ta bort de andra alternativen kan vi minska administrationen och ta ytterligare ett litet 
steg i digitaliseringen av kommunen genom att införa möjlighet till betalning direkt i 
e-tjänsten. Det kommer fortsatt att vara möjligt att söka och betala planbesked utan 
att använda e-tjänsten. 
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Punkt 5: Jämförelsen med andra kommuner visar att detaljplaner som bara innebär 
att man ändrar en fastighetsindelningsbestämmelse är dyra i Eslöv och därför föreslås 
en sänkning. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med motivering enligt 
bilaga. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden 
ställer sen proposition på Tony Hanssons (S) bifalls yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av 
Plan- och bygglovstaxa för Eslöv och därigenom ändra taxan för planbesked, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den reviderade Plan- 
och bygglovstaxan för Eslöv gäller från 1 juli 2022. 

Reservationer 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    KS.2022.0207 

Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utnämning av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 
 
Mia Månsson är DSO för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och Agneta 
Fristedt är biträdande DSO. Nu behöver respektive organ utse ett nytt DSO. 

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

Beslut 
- Mia Månsson friställs som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från den 1 juni 
2022. 
- Kommunjurist Agneta Fristedt friställs från uppdrag som biträdande 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från den 1 juni 2022. 
- Kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
från och med den 1 juni 2022. 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen, och för kommunfullmäktige under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att friställa Mia Månsson som 
dataskyddsombud för kommunfullmäktige från den 1 juni 2022. 

35 ( 52 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-03 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att friställa kommunjurist Agneta Fristedt från 
uppdrag som biträdande dataskyddsombud för kommunfullmäktige från den 1 juni 
2022. 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att utse kommunjurist Agneta Fristedt som 
dataskyddsombud för kommunfullmäktige från och med den 1 juni 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Dataskyddsombud 
Biträdande dataskyddsombud 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 111    KS.2021.0160 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) Uppdatera lokala 
ordningsstadga gällande hundrastgård  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, § 45, att remittera en motion från 
Fredrik Ottesen (SD) till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om uppdatering av 
den lokala ordningsstadgan avseende hundrastgårdar. I motionen föreslås att 
kommunen ska uppdatera den lokala ordningsstadgan gällande hundrastgårdar i 
enlighet med tjänsteskrivelsen ”Hundrastgårdar i Eslövs kommun” (daterad 2015-06-
01) med diarienummer MOS.2015.0862. 

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

uppdatera lokal ordningsstadga avseende hundrastgårdar 
 Lokala ordningsföreskrifter för Eslövs kommun nr 32 
 Tjänsteskrivelse, ”Hundrastgårdar i Eslövs kommun”, Miljö- och 

Samhällsbyggnad, daterad 2015-06-01 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 144, 2021 Yttrande över motion 

från Fredrik Ottesen (SD) om att uppdatera lokal ordningsstadga avseende 
hundrastgårdar 

 Kommunfullmäktiges beslut § 45, 2021 Remittering av motion från Fredrik 
Ottesen (SD) - Uppdatera lokal ordningsstadga gällande hundrastgård 

 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Uppdatera lokala ordningsstadga gällande 
hundrastgård 

 

Beredning 
I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse med rubriken 
”Hundrastgårdar i Eslövs kommun” från 2015-06-01 och diarienummer 
MOS.2015.0862, konstaterar förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad att det 
behövs en översyn av lokala ordningsstadgan för att hundrastgårdar ska fungera. 
Miljö och Samhällsbyggnad har gjort en översyn av Lokala ordningsföreskrifter för 
Eslövs kommun nr 32, gällande hundrastområden. Översynen visar, i motsats till 
rapporten ”Hundrastgårdar i Eslövs kommun” (daterad 2015-06-01), att den lokala 
ordningsstadgan inte behöver förändras. Förvaltningen föreslår miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motiveringen att nuvarande lydelser i ordningsstadgan redan fastställer var det råder 
strikt koppeltvång och på resterande platser är lagen tydlig med både hundägarnas 
och kommunens ansvar. 
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Kommunledningskontoret gör samma bedömning som miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden, att det saknas behov att uppdatera den lokala ordningsföreskriften. 
Kommunledningskontoret gör bedömningen, utifrån 15, 16 och 17 §§ i Lokala 
ordningsföreskrifter för Eslövs kommun nr 32, att ordningsföreskrifterna inte 
motsätter en hundrastgård i Eslövs kommun. En hundrastgård kan uppföras eftersom 
hundar på offentlig plats ska hållas under tillsyn av den som ansvarar för den. 

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

Madeleine Atlas (C) yrkar på att motionen ska anses besvarad eftersom man har gjort 
det som står i motionen. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen. 

Madeleine Atlas (C) drar tillbaka sitt första yrkande om att motionen ska anses 
besvarad och yrkar istället bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Bengt Anderssons (M) med fleras bifallsyrkande 
till förvaltningens förslag till beslut och Fredrik Ottesen (SD) och Madeleine Atlas 
(C) bifallsyrkande på motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Bengt Anderssons (M) med fleras bifallsyrkande till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Fredrik 
Ottesen (SD) om att uppdatera den lokala ordningsstadgan med avseende på 
hundrastgårdar. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 112    KS.2021.0159 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) Ta fram riktlinjer för 
anläggande av hundrastplats  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, § 44, att remittera en motion från 
Fredrik Ottesen (SD) till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende riktlinjer 
för anläggande av hundrastgårdar. För att säkerställa att anläggande av 
hundrastgårdar kommer till skott i Eslövs kommun ser Sverigedemokraterna ett 
behov av riktlinjer för anläggande av hundrastgårdar. Avsaknaden av rutiner ses som 
ett möjligt hinder i arbetsprocessen och i motionen föreslås därför kommunen ta fram 
ändamålsenliga riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) avseende 

riktlinjer för anläggande av hundrastgårdar 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) ta fram riktlinjer för anläggande av 

hundrastgård 
 Kommunfullmäktiges beslut § 44, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) - Ta fram riktlinjer för anläggande av hundrastgårdar 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 143, 2021 Yttrande över motion 

från Fredrik Ottesen (SD) avseende riktlinjer för anläggande av hundrastgårdar 
 

Beredning 
I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 143, 2021-08-25, står att 
förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad ser avsaknad av anslag i budgeten som det 
huvudsakliga hindret för att kunna anlägga kommunala hundrastgårdar. Avsaknad av 
riktlinjer ses inte som något hinder för att sätta igång att projektera hundrastgårdar då 
nyanläggande av utemiljöer, oavsett användningsområde, föranleder en 
projekteringsprocess. Däremot kan framtagna riktlinjer förkorta inledningsfasen i 
projekt av likartad natur. Men oavsett stödjande riktlinjer eller ej, ingår det alltid i 
projektörens uppdrag att genomföra en platsanalys och vid behov dra nytta av 
erfarenheter från lämpliga referensobjekt. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att avslå motionen, med motiveringen ovan. 
Kommunledningskontoret instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
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Yrkanden 
Bengt Andersson (M), Tony Hansson (S), Catharina Malmborg (M) och Sven-Olov 
Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Bengt Anderssons (M) med fleras bifallsyrkande 
till förvaltningens förslag till beslut och Fredrik Ottesens (SD) och Madeleine Atlas 
(C) bifallsyrkande till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Bengt Anderssons (M) med fleras bifallsyrkande till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion från Fredrik 
Ottesen (SD) avseende riktlinjer för anläggande av hundrastgårdar. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 113    KS.2020.0439 

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) Uppdatera kommunens 
måltidspolicy  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
uppdatera kommunens måltidspolicy. Kommunfullmäktige beslutade att motionen 
skulle remitteras till barn- och familjenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden. Dessa tre nämnder har lämnat 
yttrande över motionen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - uppdatera 

kommunens måltidspolicy 
 Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2020 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) - Uppdatera kommunens måltidspolicy 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 60 2021, Yttrande över 

motion angående uppdatering av Eslövs kommuns måltidspolicy 
 Servicenämndens beslut § 91, 2021  Yttrande över motion från Ted Bondesson 

(SD) - uppdatera kommunens måltidspolicy 
 Barn- och familjenämndens beslut § 73, 2021 Yttrande över motion angående 

uppdatering av Eslövs kommuns måltidspolicy 
 Motion från Ted Peter Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy 
 

Beredning 
I motionen föreslås Eslövs kommuns måltidspolicy uppdateras för att åtgärda 
problemet med avsaknaden av kött i skolmaten. Kvalitén på skolmaten bedöms ha 
försämrats efter Eslövs kommuns senaste revidering av måltidspolicy. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och familjenämnden redogör 
för att det finns traditionella rätter på matsedeln med varierat utbud. Eleverna är 
nöjda med möjligheten till flera val. Det erbjuds fisk, kött, kyckling, vegetariskt och 
soppa varje vecka. Servicenämnden lyfter att hållbarhet inom måltid innebär att de 
arbetar aktivt med ekologiska och närproducerade inköp, med att minska matsvinn 
och att öka andelen vegetabilier i måltiderna. Under året har det även genomförts 
undersökningar bland kommunens matgäster och resultatet visar på en ökad nöjdhet. 
 
Utöver detta upplevs det att köken är lyhörda på skolans önskningar och att det 
förekommer en god dialog mellan måltidsservice och verksamheten vid planeringen 
av matsedeln. 
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Utifrån nämndernas yttranden finner inte Kommunledningskontoret att någon 
feltolkning förekommer och att det inte föreligger någon anledning till att uppdatera 
måltidspolicyn. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsgång 
Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Ted 
Bondessons (SD) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Ted 
Bondesson (SD) - Uppdatera kommunens måltidspolicy. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    KS.2020.0421 

Yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av tjänst 
som landsbygdsutvecklare  

Ärendebeskrivning  
Madeleine Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) har till kommunfullmäktige inkommit 
med en motion att det inrättas en deltidstjänst som landsbygdsutvecklare med uppgift 
att inom kommunen arbeta med att lokalisera och marknadsföra övergivna 
byggnader. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande 
senast den 5 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) och Sofia 

Hagerin (C) -Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare 
 Motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av tjänst som 

landsbygdsutvecklare 
 Kommunfullmäktiges beslut § 102, 2020 Remittering av motion från Madeleine 

Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare 
 

Beredning 
Representanter från Kommunledningskontoret deltog i en studieresa till Falkenberg i 
februari 2020 och träffade där tjänstepersoner som arbetade med att lokalisera 
ödehus i kommunen i syfte att få ut dessa till försäljning. Motionsskrivarna hänvisar 
till Falkenbergs arbete. 
 
Diskussioner fördes sedan inom organisationen i Eslövs kommun om detta kunde 
genomföras i Eslöv, men det konstaterades att förutsättningarna mellan Falkenberg 
och Eslöv när det kommer till ödehus på landsbygden skiljer sig åt ganska markant. 
 
I Falkenberg stod hus tomma på landsbygden eftersom folk lämnat landsbygden och 
flyttat in mot städer i en urbaniseringsprocess, medan tomma hus på landsbygden i 
Eslövs kommun främst är en följd av ett effektiviserat och rationellt jordbruk. 
 
Mängden ödehus i Eslövs kommun är markant färre än i Falkenberg och 
Kommunledningskontoret gjorde bedömningen att det inte finns ödehus i Eslövs 
kommun i en sådan omfattning att det motiverar personalresurser i syfte att få dem 
sålda, och därför föreslår Kommunledningskontoret att motionen avslås. 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

Göran T Andersson (MP) yrkar på att ärendet återremitteras för att komplettera 
uppgifter i ärendet. Lars Holmström (V) och Fredrik Ottesen (SD) instämmer 
i yrkande.  

Madeleine Atlas (C) yrkar i första hand bifall till Göran T Anderssons (MP) 
återremissyrkande och i andra hand bifall till motionen. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl.19:23-19:27. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Madeleine 
Atlas (C) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Madeleine 
Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 

Reservationer 
Madeleine Atlas (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    KS.2022.0030 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om att: 

- Mottagandet av flyktingar från Ukraina. 

- En ny prognos från Migrationsverket visar att 80 000 flyktingar väntas komma till 
Sverige under 2022. 

- Regeringen har tagit beslut om lättade krav för bygglov när det gäller 
flyktingförläggningar och evakueringsbostäder. 

- MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer att göra en 
inventering av kommuners skyddsrum under hösten 2022. Serviceförvaltningen har 
gjort en inventering av kommunens skyddsrum och tagit fram en åtgärdslista. 

- Regionaltråd den 3 maj 2022 som länsstyrelsen bjuder in till. Där informerade om 
valet i september och ändringar i vallagen, IT-incidenter och information från 
försvarsmakten när det gäller bland annat säkerhetsläget i Sverige och ett eventuellt 
medlemskap i NATO. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    KS.2022.0222 

Gåva till Eslövs kommun i form av medel till trivselåtgärder till vård- 
och omsorgsboende från Nya Kommunpartiet i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Nya Kommunpartiet Eslöv har i samband med sitt beslut att avsluta sin förening och 
helt upphöra med sin verksamhet beslutat att överlämna som gåva ett belopp på 160 
000 kronor till kommunens vård- och omsorgsboende att användas till trivselåtgärder 
att fördelas per boendeplats och boendeenhet i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Gåva till Eslövs kommun i form av medel till trivselåtgärder 

till vård- och omsorgsboende från Nya Kommunpartiet i Eslöv 
 Brev avseende gåva från Nya Kommunpartiet i Eslöv 
 Kommunfullmäktiges beslut § 64 2002, Antagande av förslag till Policy för 

emottagande av stiftelser och gåvor 
 

Beredning 
Eslövs kommun har mottagit ett gåvobrev från Nya Kommunpartiet i Eslöv där det 
framgår att föreningen beslutat att överlämna ett belopp på 160 000 kronor till 
kommunens vård- och omsorgsboende att användas till trivselåtgärder. Gåvan är 
villkorad på så sätt att medlen ska fördelas per boendeplats och användas till 
trivselåtgärder för de boende. På varje boendeenhet ska de äldre tillsammans med 
personalen på vårdboendet arbeta fram trivselåtgärder som ger ett mervärde för de 
äldre utöver befintlig verksamhet. Varje boendeenhet ska redovisa till 
kommunstyrelsen på vilket sätt man genomfört trivselåtgärderna. Detta kan ske som 
en enklare redovisning med en övergripande beskrivning av de olika 
trivselåtgärderna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, den 30 september 2002, att ”gåvor tages tacksamt 
emot av kommunen under förutsättning att villkoren för gåvans användande är 
acceptabla för kommunen.” 
 
Av gåvobrevet framgår att gåvan är villkorad men kommunledningskontoret finner 
att dessa villkor är acceptabla för kommunen och föreslår därför att gåvan ska tas 
emot från Nya Kommunpartiet i Eslöv. 

Jäv 
Bertil Jönsson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar att kommunen tar tacksamt emot gåvan och kommer att 
fördela denna till våra vård- och omsorgsboende baserat per omsorgsplats. Medlen 
kommer att användas för trivselåtgärder för brukarna. För att undvika ytterligare 
administrativa kostnader för gåvan anses denna därmed redovisad. 

Fredrik Ottesen (SD), Madeleine Atlas (C), Lars Holmström (V), Catharina 
Malmborg (M) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till Tony Hanssons (S) 
yrkande. 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tony Hanssons (S) yrkade och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen tar tacksamt emot gåvan från Nya Kommunpartiet i Eslöv om 
160 000 kronor och kommer att fördela denna till vård- och omsorgsboende baserat 
per omsorgsplats. Medlen kommer att användas för trivselåtgärder för brukarna. För 
att undvika ytterligare administrativa kostnader för gåvan anses denna därmed 
redovisad. 

Beslutet skickas till  
Nya Kommunpartiet i Eslöv 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 117  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2021.0338-21 Tilldelningsbeslut i upphandling av Bemanningstjänster 

Socionomer 

KS.2017.0457-11 Avtalsförlängning Sodexo 2026-09-30 

KS.2022.0188-1 Avtal om markdisposition vid militär övningsverksamhet 
disponera mark på fastigheterna: Bildskärmen 1 och del av 
Skrivaren l Del av Eslöv 52:14 Östra Gårdsstånga 10:11 Ölycke 
1:270 i Eslövs kommun 

KS.2022.0138-9 Överenskommelse om fastighetsreglering avser utfart för 
Åkermannen 20 över Åkermannen 14 till Återvändsgränd 

KS.2022.0189-1 Tillstånd för fallskärmshoppning för 2022 över Eslövs flygfält 

KS.2018.0652-38 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 41, 2022 
Godkännande av servitut på fastigheten Löberöd 1:214 

KS.2021.0030-12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för 
detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 

KS.2020.0446-48 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43, 2022 Beslut om 
granskning för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 
Eslöv, Eslövs kommun 

KS.2021.0126-6 Avtalsförlängning AllOffice Nordic AB 2025-02-28 

KS.2021.0126-7 Staples Sweden AB 2025-02-28 

KS.2018.0484-45 Avropsavtal Fordon 2022 

KS.2018.0484-46 Avtalsavrop Fordon 2022 

KS.2018.0484-48 Avropsavtal Fordon 2022 

KS.2018.0484-47 Avropsavtal Fordon 2022 

KS.2018.0559-20 Avtalsförlängning Bröderna Hansson i Göteborg 2023-08-31 
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KS.2021.0094-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 50, 2022 Planuppdrag 
för Gräslöken 1, Ärtan 1, Sparrisen 1 och 2 och Moroten 1 

KS.2022.0148-5 Delegationsbeslut mars Miljöavdelningen 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 118   

Anmälningar för kännedom  

 
MOS.2022.0175-5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49, 2022 

Information om kandidaturen för biosfärområdet 
Vombsjösänkan 

KS.2022.0010-18 Månadsuppföljning för februari 2022 

KS.2022.0010-17 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 42 Ekonomisk 
månadsuppföljning för februari 2022 

KS.2022.0010-16 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 27, 2022. Ekonomisk 
månadsrapport februari 2022 

KS.2022.0010-15 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 27, 2022. Ekonomisk 
månadsrapport februari 2022 

KS.2022.0194-2 Beslut efter uppföljningsbesök LEH i Eslövs kommun 

KS.2019.0562-130 Meddelat dom, överklagat beslut Detaljplan för del av Eslöv 
53:4, Eslövs kommun, Eslövs kommuns beslut 2021-12-13. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 

KS.2022.0163-3 Saxån-Braåns vattenråd Protokoll styrelsemöte 29 mars 

KS.2022.0193-2 Aktivitetsplan för Eslövs kommun 2022 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Återremissyrkande gällande 
”Revidering av plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun (KS.2021.0397)” ärende 

14, Kommunstyrelsen 2022-05-03 
 

Sverigedemokraterna ser i stort positivt på uppföljningen och efterföljande revideringen av taxa för 
detaljplaner. Trots att tidigare återremissyrkande föll framstår det som att synpunkterna har tagits i 
beaktande och viss utsträckning implementerats. 

Det vore önskvärt att det tydligare framgår att Eslövs kommun värderar enbostadshus och likt i 
Norrköping ska det finnas en rimlig och lämplig maxtaxa. I Norrköping är 2021 års taxa för 
enbostadshus 57 120 kr. Maxtaxa kommer förmodligen ha en begränsad påverkan i Eslövs kommun, 
men ger en tydlig viljeinriktning. 

Man bör justera tillägget på sida 17 gällande Planavgift och det tillagda andra styckets tredje mening 
stryks som inleds med "Den vanliga hanteringen är dock...". 

Eslövs kommuns plan- och bygglovstaxa bör inspireras av Södertälje. Även i Eslövs kommun bör man 
lyfta fram fasta priser för planavgifter som rör en-  och tvåbostadshus och komplementbyggnader. 

Detta kan man se på följande länk: 

https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/plantaxa/ 

”Om en detaljplan eller områdesbestämmelse berör flera parter som har nytta av planen (t.ex. flera 
fastighetsägare) fördelas planavgiften schablonmässigt mellan dem i förhallande till deras nytta av planen 
eller enligt vad de sinsemellan överenskommit. Principen för fördelning av avgift mellan flera parter ska vara 
densamma oavsett om parterna betalar planavgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift 
enligt avtal medan andra betalar planavgift for gällande detaljplaner. 

Om en gällande detaljplan har upprättats utan planavtal och gäller mark som kommunen äger och avser 
upplåta/överlåta till en eller flera byggherrar, ska avgiften erläggas till nämnden vid tiden för kommunens 
markanvisning eller senast vid bygglov. 

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader till 
dessa, tabell 1. För andra byggnader och anläggningar baseras planavgiften på area i kvadratmeter 
(bruttoarea + öppenarea), tabell 2. 

Tabell 1 och tabell 2 finns i kolumnen till höger under rubriken planavgifter. 

På Lunds universitet har Andreas Edlund studerat hur implementeringen av byggherredrivna 
detaljplaneprocesser har fungerat i de kommuner som undersökts i skriften ”Utvärdering av 
byggherredrivna detaljplaner” ISSN 1651-0380 från 2018. Studien resulterade i flera 
rekommendationer som skulle förbättra arbetet med byggherredrivna detaljplaner för alla 
inblandade. 
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Göteborgs Stad arbetar med vad de beskriver som ”Alternativa arbetssätt under 
detaljplaneprocessen” och har tagit fram konceptet som de kallar för detaljplaner med 
exploatörsmedverkan och har en väl underbyggd beskrivning av vilka fördelar de ser med sitt 
koncept, samt skillnader mellan deras koncept och exploatörsdrivna planer.  

Från hösten 2019 erbjuder Göteborgs Stad ett nytt arbetssätt med parallella processer till 
byggaktörer. Arbetssättet innebär att tiden mellan detaljplanens laga kraft och byggstart kan 
förkortas med ett år. Erbjudandet gäller för detaljplaner som granskas tidigast 2020 och bara för 
projekt som lever upp till vissa förutsättningar. 

Införandet av ett system där markägare som vill planera och bygga kan vara delaktiga i att driva 
detaljplaner med tydliga förutsättningarna för en långtgående och strukturerad samverkan mellan 
kommunen. Detta komplement till kommunens eget planarbete och konsulter inom detaljplanering 
kommer att innebära stora effektiviseringsvinster. Genom att kommunen involverar civilsamhället 
med nya sätt och släpper in andra aktörer och externa resurser uppstår en positiv utveckling med 
oanad potential.  

Beroende på hur stort ansvar exploatörer och kommunen får för upprättande av detaljplanen är det 
viktigt att det finns en tydlig gräns för hur mycket exploatören kan bidra till planprocessen. I 
slutändan kommer det oavsett alltid vara kommunen som har beslutsmandatet. 

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att 

- ärendet återremitteras för omarbetning i enlighet med ovanstående text för förändring, 
förbättring, förädling
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