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2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Janet Andersson (S) 
Tony Hansson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Lars Holmström (V) 
Christine Melinder (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Bertil Jönsson (C)  ersätter Madeleine Atlas (C) (2:e vice 
ordförande) 
Göran T Andersson (MP) 
David Westlund (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Nilsson (S) 
Lars Månsson (S) 
Peter Sjögren (M) 
Dennis Larsen (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 
Jasmina Muric (C) 
Eva Bengtsson (S) 

  
Utses att justera Lars Holmström (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-06-07   
  
Protokollet omfattar §§119-144, §§146-149 
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Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Lars Holmström (V)  
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Innehåll 
 

§119 Val av justerare 

§120 Kultur- och fritidsnämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende 
aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet 
med de ekonomiska styrprinciperna 2022 

§121 Antagande av förslag till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 

§122 Uppdrag om att ta fram en planeringsstrategi för den översiktliga 
planeringen i Eslövs kommun 

§123 Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om 
järnvägen 

§124 Yttrande över remiss avseende materialförsörjningsplan från 
Länsstyrelsen Skåne 

§125 Antagande av medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022 

§126 Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen Grannsamverkan 

§127 Yttrande över remiss för nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Sjöbo 
kommun 2022-2026 

§128 Halvårsuppföljning av handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 
Eslövs kommun samt information om enkät från Svenskt Näringsliv 

§129 Vårprognos 2022 

§130 Beviljande av ansvarsfrihet för 2021 för Stiftelsen Gamlegård 2021 

§131 Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Gamla östra skolan 

§132 Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Sallerupskolan 

§133 Antagande av prissättning för villatomter på Solvägen och Bygelvägen, 
del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun 

§134 Godkännande av exploateringsavtal för fastigheterna Äspingen 1, 
Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 

§135 Antagande av detaljplan för fastigheterna Äspingen 1, Äspingen 2 samt 
del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 

§136 Beslut om bildande av gemensam nämnd med Lunds kommun avseende 
överförmyndarverksamheten 

§137 Delegerande av yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
hemställan från Statistiska centralbyrån om ändring i förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken 

§138 Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling 

§139 Medel för åtgärder kopplat till kommunens skyddsrum 
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§140 Ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost 

§141 Revidering av riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident 

§142 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om grannsamverkan 

§143 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD)  om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen 

§144 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för 
flaggning  i Eslövs kommun 

§146 Kommundirektören informerar 

§147 Redovisning av delegeringsbeslut 

§148 Anmälningar för kännedom 

§149 Ändring av föredragningslista 
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§ 119  

Val av justerare  

Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera protokollet den 7 juni 2022. 

Till ersättare utses Janet Andersson (S). 

Paragrafen är justerad 
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§ 120    KS.2022.0027 

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

Ärendebeskrivning  
Ordförande Christine Melinder (M) och förvaltningschef Marcus Kulle informerar 
om nämndens verksamhet. 

Aktuellt just nu: 

 Eslövsfesten 18-19 juni 
 VM i tambourelli hålls i Stehag i sommar 
 Husarängen – utveckling av området kring Karlsrobadet. 
 Eslöv Live maj-augusti på Stora torg och i byarna 
 Återstart efter pandemin 
 Översyn av lokaler och arenor 
 Volontärportal 
 Bibliotekets roll som samhällsvägledare och meröppet bibliotek i Löberöd 
 Ny Kulturskola 

  
Framtidsfrågorna är bland annat ledarförsörjning i verksamheterna, ökad samverkan 
med föreningar, samverkan med övriga förvaltningar med fokus på förebyggande 
insatser, ökad trygghet och gemenskap genom evenemang och behålla kvalitet trots 
ökade kostnader. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 121    KS.2022.0257 

Antagande av förslag till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö och Samhällsbyggnad har på uppdrag av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden tagit fram en trafikstrategi för Eslövs kommun. Strategin 
har varit på remiss under december 2021-mars 2022 och har reviderats utifrån 
inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande Eslöv trafikstrategi 2035 
 Eslöv trafikstrategi 2035 - reviderad version 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut § 66, 2022 Reviderat förslag till 

trafikstrategi för Eslövs kommun (Trast) 
 Redogörelse av remissvar gällande Eslöv trafikstrategi 2035 
 

Beredning 
Syftet med Eslövs trafikstrategi 2035 är att vara ett övergripande paraply som pekar 
ut den långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska arbete med trafikfrågor. 

För trafikstrategin finns ett inriktningsbeslut vars funktion är att sätta ramarna för 
strategins innehåll och fokusområden. Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra 
övergripande mål. Målen syftar till att göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun, 
skapa framkomlighet till allt för alla, göra Eslövs kommun sammankopplat samt 
skapa en trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö. För att tydliggöra vad de 
övergripande målen innebär finns även delmål med tillhörande strategier. 

Delmålen och strategierna ska implementeras i kommunens löpande arbete med 
trafikfrågor. Flera av dem blir konkretiserade som åtgärder i en Trafikplan vilken 
Miljö och Samhällsbyggnad är ansvariga för att ta fram. De ska även finnas med 
andra kommunala processer som till exempel översikts- och detaljplanering. 

Trafikstrategin har efter revideringen inte längre något utpekat delmål med fokus på 
tillgänglighet för barn och unga. Kommunledningskontoret menar att detta är en 
viktig fokusgrupp. Att barn själva kan ta sig till och från skol- och fritidsaktiviteter 
bidrar till att främja barns hälsa, att öka trafiksäkerheten och att skapa en hållbar 
stadsmiljö. Kommunledningskontoret anser därför att Miljö och Samhällsbyggnad 
behöver arbeta vidare med denna grupp i det kommande genomförandet av 
trafikstrategin. 

En återkommande synpunkt bland de inkomna remissvaren handlar om hur 
kommunen ska arbeta vidare med delmål och strategier från trafikstrategin. Flera 
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delar kommer att tas vidare i den trafikplan som är under framtagande, men inte alla. 
Därför ser Kommunledningskontoret att det är viktigt med en uppföljning av 
trafikstrategin. 

Det har även inkommit synpunkter som rör de vägföreningar som finns i Eslövs 
kommun. Synpunkterna berör aspekter som att vägföreningarna behöver synliggöras 
i strategin, att det behövs samverkan mellan föreningarna och kommunen samt 
huruvida kommunen bör ta över ansvaret för väganläggningarna. 
Kommunledningskontoret menar att genomförandet av trafikstrategin också behöver 
inkludera dessa frågor. 

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

Göran T Andersson (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att det fortsatta arbetet med trafikstrategin ska ingå i 
uppdraget att ta fram en planeringsstrategi för den översiktliga planeringen i Eslövs 
kommun. Se bilaga. 

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

Ordförande ställer sedan proposition på Göran T Anderssons (MP) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordförande ställer därefter proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen avslår det.   

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta Eslöv trafikstrategi 2035 att gälla från den 1 juli 
2022. 
- Kommunfullmäktige föreslås ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
följa upp Eslöv trafikstrategi 2035 årligen. 
- Kommunfullmäktige föreslås ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att som en del av genomförandet av Eslöv trafikstrategi 2035 lägga fokus på att 
skapa säkra vägar för fotgängare och cyklister till skolor och andra större målpunkter 
för barn och unga. 
- Kommunfullmäktige föreslås ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att som en del av genomförandet av Eslöv trafikstrategi 2035 utarbeta en rutin för hur 
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samverkan och dialog med vägföreningarna ska utformas utifrån trafikstrategin 
delmål och strategier. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Göran T Andersson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar 
skriftlig reservation, se bilaga.  

Ej deltagande i beslut 
Lars Holmström (V) deltar ej i beslutet.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Miljö och Samhällsbyggnad – Gata, trafik, park 
Kommunledningskontoret – tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 122    KS.2022.0243 

Uppdrag om att ta fram en planeringsstrategi för den översiktliga 
planeringen i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sedan en ändring av plan- och bygglagen, vilken trädde i kraft i april 2020, behöver 
kommunen antigen anta en ny översiktsplan eller en planeringsstrategi för den 
översiktliga planeringen senast två år in i mandatperioden med start från och med 
september 2024. Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualiseringsförklaringen 
av översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppdrag att ta fram en planeringsstrategi för den översiktliga 

planeringen i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Planeringsstrategins syfte: Syftet med planeringsstrategin är att hålla översiktsplanen 
aktuell och att bidra till en kontinuerlig översiktsplanering. Om översiktsplanen 
regelbundet blir föremål för en politisk bedömning blir det klarlagt om den 
fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. 

Planeringsstrategins innehåll: I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om 
planeringsförutsättningarna har ändrats på ett sådant sätt att det har betydelse för 
översiktsplanens aktualitet. Det kan båda handla om ställningstaganden som 
kommunen gjort och förändringar som initierats från statligt håll som till exempel 
nya eller ändrade riksintresseanspråk. I planeringsstrategin ska kommunen fokusera 
på strategiska frågor. 

Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av den gällande översiktsplanen, utan 
ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det 
finns delar av planen som behöver ändras. Det kan handla om ett kommunalt intresse 
av att se över markanvändningen för hela eller delar av kommun. Det kan också 
handla om att planen behöver ändras för att tillgodose ett visst allmänt intresse, 
exempelvis vindkraft, utbyggnad av kommunikationsleder och kulturmiljön. De 
formella kraven på planeringsstrategins innehåll är av begränsad omfattning vilket 
möjliggör att strategin kan hållas kortfattad. 

Följder av att inte ta fram en planeringsstrategi: Om kommunen inte antar en 
planeringsstrategi anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell. Översiktsplanen 
måste vara aktuell för den ska fungera som vägledning vid beslut om exempelvis 
detaljplaner. Utan en aktuell översiktsplan behöver kommunen ta fram alla 
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detaljplaner med ett utökat förfarande. Handläggningen av bygglov och 
förhandsbesked påverkas också av översiktsplanens aktualitet liksom även andra 
prövningar av tillstånd och ärenden enligt andra lagstiftningar som t.ex. miljöbalken. 
En inaktuell översiktsplan innebär att andra myndigheter får göra egna bedömningar 
gällande hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis tillstånd enligt 
miljöbalken. En översiktsplan behöver vara aktuell för att företrädare för regional 
och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, t.ex. vid 
planering av ny infrastruktur. 

Processen för att ta fram en planeringsstrategi: Kommunfullmäktige ska anta en 
planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om 
kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver 
kommunen inte anta en planeringsstrategi. Kommunens första planeringsstrategi ska 
ha antagits senast 11 september 2024. Det är möjligt för kommunen att ändra 
planeringsstrategin flera gånger under en mandatperiod. Det finns inget krav på ett 
samrådsskede eller att strategin ska bedömas gentemot miljöaspekter enligt 
miljöbalken. Eftersom strategin enbart förhåller sig till gällande översiktsplan, så har 
bedömningen redan blivit gjord vid framtagandet av översiktsplanen. 

För att Kommunledningskontoret ska ha möjlighet att följa upp och utvärdera den 
kommunövergripande översiktsplanen och utifrån det ta fram ett förslag till upplägg 
och fokusområden våren 2023 behöver arbetet starta under hösten 2022. 

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

Beslut 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi för den 
översiktliga planeringen i Eslövs kommun. 
- Kommunledningskontoret informerar kommunstyrelsen om disposition och 
fokusområden för planeringsstrategin under första halvåret 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 123    KS.2020.0206 

Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om 
järnvägen  

Ärendebeskrivning  
Kommunens översiktsplan (antagen 2018) beskriver området öster om järnvägen i 
Eslövs stad som ett viktigt utvecklingsområde. Arbetet med en fördjupning av 
översiktsplanen för östra Eslöv har pågått i olika omgångar sedan 2010. Den nu 
pågående processen har kommunledningskontoret arbetat med sedan 2019. 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd september-december 2020 (KS 2020-
09-01 § 109) och för granskning juli-oktober 2021 (KS 2021-06-22 § 165). 
Kommunledningskontoret har även begärt ett reviderat granskningsyttrande av 
Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 
 Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv – antagandehandling 
 Miljökonsekvensbeskrivning för Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv – 

antagandehandling 
 Särskilt utlåtande - Fördjupad Översiktsplan för östra Eslöv 
 Särskild handling – Redogörelse av hur Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 

tagit hänsyn till genomförd miljöbedömning 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har utifrån de synpunkter som inkommit under 
granskningen bearbetat planförslaget för den fördjupade översiktsplanen för östra 
Eslöv. Granskningen av den fördjupade översiktsplanen har inte lett till några 
principiella ändringar gällande inriktning, mål eller planeringsprinciper. Inte heller 
markanvändningskartan eller storlek på den tänkta exploateringen har ändrats. 

Det är framförallt avsnitten om Kulturmiljö samt Miljöfarliga verksamheter och led 
för farligt gods som har blivit bearbetade. Detta efter synpunkter från länsstyrelsen 
angående riksintresse för kulturmiljövård samt brister i planens beskrivning av 
förutsättningar för genomförande utifrån ett nuläge gällande de verksamheter som 
finns inom planområdet. 

Hela avsnittet Kulturmiljö har blivit bearbetat för att tydligare visa hur kommunen 
ser på utvecklingen av östra Eslöv utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Fokus ligger på 
strukturer, skala och gestaltning. För att gör det tydligt vilken hänsyn och vilka 
aspekter kommande detaljplanering, exploateringsprojekt och bygglovshandläggning 
behöver beakta finns en punktlista att utgå från. 
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Avsnittet Miljöfarliga verksamheter och led för farligt gods har blivit bearbetat för 
att tydligare visa dagens förutsättningar och vad den kommande planeringen behöver 
ta hänsyn till. Avsnittet inkluderar en genomgång av förutsättningarna i de fem 
utvecklingsområdena. 

Kommunledningskontoret har även kompletterat den fördjupade översiktsplanen med 
ett kapitel som heter Konsekvenser. Kapitlet sammanfattar bedömningen från 
miljökonsekvensbeskrivningen samt visar huruvida den fördjupade översiktsplanen 
uppfyller mål från den kommunövergripande översiktsplanen samt de 
planeringsprinciper som ska vara en utgångspunkt för utvecklingen av östra Eslöv. 

Kommunledningskontoret bedömer inte att den fördjupade översiktsplanen har 
ändrats i en omfattning som medför behov av en ny granskning av planen. Däremot 
gör bearbetningen av avsnitten om Kulturmiljö samt Miljöfarliga verksamheter och 
led för farligt gods att Kommunledningskontoret har begärt ett reviderat 
granskningsyttrande från Länsstyrelsen. 

Slutligen har planförslaget blivit bearbetat redaktionellt. En ytterligare redaktionell 
ändring kommer att göras innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 

I det särskilda utlåtandet finns alla inkomna synpunkter redovisade och bemötta av 
Kommunledningskontoret. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med yrkande som 
återfinns i bilaga. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) återremissyrkande 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 anta antagandehandling för Fördjupad översiktsplan 
för östra Eslöv. 

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna det särskilda utlåtandet och bifoga det till 
antagandehandlingarna. 
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- Kommunfullmäktige föreslås godkänna den särskilda handlingen om 
miljöbedömningen och bifoga den till antagandehandlingarna. 

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

Ej deltagande i beslut 
Lars Holmström (V) och Göran T Andersson (MP) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret - Tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 124    KS.2022.0234 

Yttrande över remiss avseende materialförsörjningsplan från 
Länsstyrelsen Skåne  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Eslövs 
kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på planen. 

Syftet med planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för 
framtida infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. 

I handläggningen av Eslövs kommuns svar har tjänstepersoner från 
Kommunledningskontoret samt Miljö och Samhällsbyggnad deltagit. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över Remiss angående Länsstyrelsens 

materialförsörjningsplan 
 Kommunledningskontorets synpunkter på remissversion av Länsstyrelsen i 

Skånes materialförsörjningsplan 
 Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter, Ecoloop 2020 
 Remiss angående Länsstyrelsen Skånes materialförsörjningsplan 
 Remiss angående Länsstyrelsen Skånes materialförsörjningsplan 
 

Beredning 
I materialförsörjningsplanen konstaterar Länsstyrelsen att det finns flera utmaningar 
gällande tillgången till ballast i Skåne. Bland annat är den ojämnt fördelad med en 
brist i sydvästra och nordvästra Skåne. Det konstateras även att andelen återvunnet 
material är låg. Planen betonar vikten av att alla aktörer arbetar aktivt med 
materialförsörjningsfrågan inom ramen för sina respektive roller för att tillsammans 
bidra till en hållbar ballastförsörjning och ett hållbart samhälle. 

Materialförsörjningsplanen är uppdelat i två delar. Dels en strategisk del med 
övergripande mål och delmål, dels en kunskapsdel med underlag och analyser. 

I Eslövs kommun finns inte någon täkt för ballast och kunskapsunderlaget i planen 
visar att det inte heller finns geologiska förutsättningar för sådana täkter i 
kommunen. Planen pekar dock ut Eslövs kommun som en möjlig plats för en så 
kallad materiallogistikcentral för samordning av schaktmassor mellan olika projekt 
med syfte att öka återvinningen av material vid nya exploateringar. 

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att Länsstyrelsen tar fram en 
materialförsörjningsplan. Det är en angelägen fråga för hela Skåne och det behöver 
finnas framförhållning och en regional samverkan. Såväl materialförsörjningsplanen 
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i sig som de utbildningar och vägledningar som Länsstyrelsen planerar att ta fram 
kommer att vara viktiga kunskapsunderlag för kommunen. 

Kommunledningskontoret motsäger sig idén om att anlägga en 
materiallogistikcentral vid Rönneholms mosse och menar vidare att Länsstyrelsen 
behöver förtydliga i planen om detta är något som ingår i genomförandet av 
materialförsörjningsplanen. Om så är fallet, behöver det tydligare framgå i planen 
och även på vilket sätt Länsstyrelsen ämnar verka för detta. 

Kommunledningskontorets synpunkter på det utsända konsultunderlaget finns i 
separat bilaga. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att Kommunstyrelsen motsätter sig starkt idéen om att anlägga en 
materiallogistikcentral vid Rönneholms mosse, Kommunstyrelsen befarar även en 
ökad belastning av den tunga trafiken och menar vidare att  Länsstyrelsen behöver 
förtydliga i planen om detta är något som ingår i genomförandet av 
materialförsörjningsplanen. Om så är fallet, behöver det tydligare framgå i planen 
och även på vilket sätt Länsstyrelsen ämnar verka för detta. Janet Andersson (S) och 
Sven-Olov Wallin (L) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt och skickar det till 
Länsstyrelsen med tillägget att Kommunstyrelsen motsätter sig starkt idéen om att 
anlägga en materiallogistikcentral vid Rönneholms mosse, Kommunstyrelsen befarar 
även en ökad belastning av den tunga trafiken och menar vidare att  Länsstyrelsen 
behöver förtydliga i planen om detta är något som ingår i genomförandet av 
materialförsörjningsplanen. Om så är fallet, behöver det tydligare framgå i planen 
och även på vilket sätt Länsstyrelsen ämnar verka för detta.  

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret – tillväxtavdelningen 
Länsstyrelsen i Skåne skane@lansstyrelsen.se (dnr 13012-2022) 

Paragrafen är justerad 
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§ 125    KS.2022.0197 

Antagande av medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt den gemensamma samverkansöverenskommelsen mellan Eslövs kommun och 
Lokalpolisområde Eslöv ska det årligen tas fram gemensamma medborgarlöften för 
att tydliggöra vad polis och kommun ska samverka kring. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Medborgarlöfte i Eslövs kommun 2022 
 Förslag till medborgarlöfte i Eslövs kommun 2022 
 

Beredning 
Medborgarlöftet riktar sig till medborgarna och syftar till att skapa en ökad trygghet 
och minskad brottslighet. Medborgarlöftet i Eslövs kommun 2022 baseras på 
polisens trygghetsmätning samt den lägesbild och problembild som Eslövs kommun 
har arbetat fram. 

Medborgarlöftena har tagits fram i dialog med representanterna i samverkansgruppen 
Örat mot marken där polisen ingår. De har informerats om i kommunens råd för 
hälsa och trygghet. Årets medborgarlöfte har som huvudsakliga mål att alla 
människor som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun upplever en ökad trygghet 
ute på kvällen samt att ungdomsvåldet i kommunen minskar. 

Respektive organisation bekostar själv de aktiviteter som beskrivs i medborgarlöftet. 

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

Beslut 
- Medborgarlöftet 2022 mellan Eslövs kommun och lokalpolisområde Eslöv 
godkänns och det undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
lokalpolisområdeschefen. 

Beslutet skickas till  
Eslövs Bostads AB 
Samtliga nämnder 
Lokalpolisområde Eslöv 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 126    KS.2022.0086 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen Grannsamverkan  

Ärendebeskrivning  
Samverkan mot brott är en organisation som finansierar Grannsamverkan-
verksamheten i Sverige. SSF Stöldskyddsföreningen är huvudman för verksamheten. 
De söker nu ekonomiskt stöd för sin verksamhet med 5 000 kronor för år 2022 eller 
10 000 kronor för år 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen Grannsamverkan 
 Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen Grannsamverkan 
 Sammanfattande resultat från utvärderingen Grannsamverkans effekter på brott 

och otrygghet i Sverige 
 

Beredning 
En kommun är bunden av de befogenhetsbegränsningar som främst anges i 2 kapitlet 
kommunallagen. I den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap. 2 § 
kommunallagen ligger bland annat ett principiellt förbud att ge understöd till 
enskilda. En kommun är vidare bunden av likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § 
kommunallagen, vilken anger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om 
det inte finns sakliga skäl för annat. 

Grannsamverkanverksamheten i Sverige riktar sig till alla medborgare i Sverige och 
inte specifikt för kommuninvånarna i Eslövs kommun. 

Eslövs kommun är genom sin intresseorganisation SKR, Sveriges Kommuner och 
Regioner, redan med som finansiärer och samarbetspartners i den organisation, 
Samverkan mot brott, som driver Grannsamverkan, tillsammans med Polisen, 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina 
försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna. 

Eslövs kommun arbetar även aktivt med att stötta utvecklingen av grannsamverkan i 
kommunen. Ett av de medborgarlöften som tagits fram gemensamt mellan polis och 
kommun syftar just till att stärka grannsamverkan. Under 2021 har polisen arbetat 
tillsammans med Eslövs bostäder AB, Brinova och Eslövs kommun för att skapa en 
lokal grannsamverkan. För att nå framgång är det dock avgörande att de boende 
själva är engagerade. Under 2022 fortgår arbetet med att utveckla grannsamverkan i 
Eslövs kommun i enlighet med medborgarlöftena för 2022. 
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Mot denna bakgrund är det Kommunledningskontorets bedömning att föreningens 
ansökan om ekonomiskt stöd ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avslå SSF 
Stöldskyddsföreningens ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen 
Grannsamverkan. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja SSF 
Stöldskyddsföreningens ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen 
Grannsamverkan. Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin 
(L), Fredrik Ottesen (SD) och Bertil Jönsson (C) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen 
Grannsamverkan beviljas. 

Beslutet skickas till  
SSF Stöldskyddsföreningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 127    KS.2022.0226 

Yttrande över remiss för nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Sjöbo 
kommun 2022-2026  

Ärendebeskrivning  
Sjöbo kommun har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för bostadsförsörjning och 
skickat dem på remiss, från den 25 april till den 10 juli, i enlighet med lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remiss Nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Sjöbo 

kommun 2022-2026 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 samrådsversion 
 Underlag till bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 samråd 
 

Beredning 
Remisshandlingen består av två dokument, underlag till bostadsförsörjningsprogram 
och riktlinjer för bostadsförsörjning. Underlag till bostadsförsörjningsprogram 
beskriver utförligt kommunens demografi, bostadsmarknad och dess utmaningar. 

Sjöbos nya riktlinjer beskriver målsättningen för kommunens bostadsförsörjning och 
redogör på ett tydligt vis för hur kommunen avser att arbeta för att uppnå 
målsättningarna. Det övergripande målet är att möjliggöra en nybyggnation av 45 till 
70 nya bostäder per år, samt att främja attraktivitet, hälsa och jämställdhet i 
bostadsutvecklingen. Riktlinjerna betonar att en ”lagom” befolkningsökning bidrar 
till framtidstro och skapar ekonomiskt utrymme att genomföra satsningar som i sin 
tur bidrar till att öka kommunens attraktivitet och invånarnas stolthet. 

Kommunledningskontoret anser inte att förslaget till riktlinjer har någon direkt 
bäring på Eslövs kommun och dess invånare och Kommunledningskontoret har 
därmed inget att erinra mot förslaget. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen har ingen erinran mot vare sig Sjöbo kommuns riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2022-2026 eller underlag för bostadsförsörjningsprogram 2022-
2026. 

Beslutet skickas till  
Sjöbo kommun 

Paragrafen är justerad 
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§ 128    KS.2021.0313 

Halvårsuppföljning av handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 
Eslövs kommun samt information om enkät från Svenskt Näringsliv  

Ärendebeskrivning  
Näringslivschef Lars Persson och näringslivsstrateg Cecilia Wennersten informerar 
om halvårsuppföljningen av handlingsplan för förbättrat företagsklimat i kommunen 
och om resultatet från Svenskt näringslivs enkät avseende kommuners 
företagsklimat. Eslöv har ökat från 3,3 till 3,6 och förbättrat sig inom 12 av 14 
mätområden. Man arbetar inom fem fokusområden och målet är att nå topp 50 2024. 

Det finns en utbildningssatsning på gång för samtliga anställda som heter Inte bara 
trevlig.  Det är ett samverkansprojekt inom MalmöLund-regionen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    KS.2022.0009 

Vårprognos 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunen upprättar en första prognos för året per den 30 april 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2022 
 Vårprognos 2022 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65, 2022 Vårprognos 2022 

Kommunledningskontoret 
 Vårprognos 2022, Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 58 2022, Vårprognos 2022 
 Kultur och Fritid; Vårprognos 2022 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 42 2022, Vårprognos 2022 
 Gymnasie- och vuxenutbildning; Skrivelse Ekonomi och verksamhet 
 Gymnasie- och vuxenutbildning;  "Vårprognos 2022 GoV - Tabellbilaga 
 Barn- och familjenämndens beslut § 51, 2022 Vårprognos för barn- och 

familjenämnden 2022 
 Barn och Utbildning;  Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden - 

Tabellbilaga 
 Barn och Utbildning; Skrivelse Ekonomi och verksamhet 
 Sevicenämndens beslut § 64, 2022 Vårprognos 2022 
 Serviceförvaltningen; Reviderad Vårprognosrapport servicenämnden 2022 
 Serviceförvaltningen; Investeringsanslag för reinvesteringar i fastighetsunderhåll, 

extra medel 2022. Förslag till ekonomi, 2022-04-12 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §49, 2022. Vårprognos 2022 
 Vård och Omsorg; Vårprognos 2022 vård- och omsorgsnämnden 
 Vård och Omsorg; Driftsredovisning och verksamhetsmått Vårprognos 2022 
 Överförmyndarnämndens beslut § 59, 2022  Vårprognos 2022 
 Vårprognos 2022 för överförmyndarnämnden 
 

Beredning 
Intäkter 
Kommunens budget upprättades utifrån Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) 
ekonomiska bedömning i oktober 2021. De senaste prognoserna visar på en 
förbättrad ekonomisk utveckling. Bedömningen från SKR i prognoserna från februari 
och april ger kommunen ökade intäkter i förhållande till budget 2022. I förhållande 
till budget är prognosen för året en ökning från 2 244 miljoner kronor till 2 277 
miljoner kronor vilket är en ökning med 33 miljoner kronor. I tidigare beslut under 
våren baserat på ändrade redovisningsregler har riktade statsbidrag, den så kallade 
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skolmiljarden och satsningen inom äldreomsorgen, inneburit att kommunens 
generella statsbidrag preliminärt ökar med 26,8 miljoner kronor. Vård- och 
omsorgsförvaltningen gör nu bedömningen att del av den preliminära ramen inte 
kommer att nyttjas i år. Statsbidraget kan användas även under nästa år. Total intäkt 
enligt ny prognos blir 2 299,3 miljoner kronor. I budget är ca en procent planerat som 
överskott, 22,4 miljoner kronor vilket motsvarar kommunens ekonomiska mål. 

Kostnader 
Kostnaderna för verksamheten är planerade till 2 242 miljoner kronor enligt budget. 
Vårprognosen visar på ökade kostnader för nämnderna med 45,8 miljoner kronor. 
Vård- och omsorgsnämndens prognos visar ett underskott vid årets slut med 38,3 
miljoner kronor varav 14 miljoner kronor avser försörjningsstöd. Mot bakgrund av 
att arbetslösheten sjunker i landet och att det finns en förväntan på resultat av 
kommunens insatser inom egen försörjning bedöms kostnadsutvecklingen kunna 
brytas. Kommunledningskontoret föreslår att utvecklingen följs under året före 
prövning av ramkompensation till nämnden. Servicenämnden aviserar 7 miljoner 
kronor i underskott, dock aviseras motsvarande åtgärder i enlighet med antaget 
åtgärdsprogram inom lokalförsörjning. 

I budgeten sid 12 bestämdes att pröva möjligheten att öka underhållet av kommunens 
tillgångar i samband med vårprognosen efter att servicenämnden lyft fram behov av 
ökat fastighetsunderhåll inför budget 2022. Serviceförvaltningen har inför 
vårprognosen överlämnat ett förslag till extra underhållsåtgärder som kan 
genomföras under året som omfattar att investeringsbudgeten ökas med 12,5 miljoner 
kronor för reinvestering i Vasavångskolans kök med 12 miljoner kronor och 
Harlösaskolans kök med 0,5 miljoner kronor samt byte av fjärrvärmeväxlare i sex 
fastigheter med 3 miljoner kronor. Eventuella outnyttjade medel inom 
kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror är tänkt att svara för 
finansieringen. Servicenämndens prognos är dock att endast 3,5 miljoner kronor 
inom investeringsramen blir outnyttjat i år. Serviceförvaltningens förslag omfattar 
även underhållsåtgärder i flertalet av köken på kommunens förskolor med 5,8 
miljoner kronor vilket belastar driften. Prognosen för årets resultat är överskott i 
enlighet med budget och kommunens överskottsmål varför utrymme inte finns i år. 

Servicenämnden begär utökade investeringsramar för Vasavångskolan med 6,6 
miljoner kronor och Flyingeskolan etapp 1 med 0,8 miljoner kronor. Ramen för 
Källebergskolan kan däremot minskas med 1,5 miljoner kronor. Förklaring till 
bedömt överskridande på Vasavångskolan är felaktigt ritningsunderlag med kostnad 
cirka 1 miljon kronor, nya önskemål från verksamheten under pågående ombyggnad 
samt upptäckt av allvarliga brister i bärande balkar. Inom godkänt 
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igångsättningstillstånd finns utrymme för ändrings- och tilläggsarbeten vilket är 
särskilt viktigt i samband med ombyggnader i befintliga lokaler. 

Servicenämnden bör pröva möjligheterna att under pågående projekt förbättra 
förutsättningarna att prioritera och omprioritera inom respektive projekt inom 
befintliga ekonomiska ramar. Det är särskilt angeläget när byggmarknaden som i 
dagsläget är planeringsmässigt osäkrare. Vid behov har nämnden att lyfta avvikelser 
i tid eller kostnader till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningskontoret 
föreslår att investeringsramen inte utökas. Beskrivande underlag saknas i ärendet. 
Verksamhetsmässiga ändringar under pågående ombyggnad bör inte förekomma och 
kapitalkostnader bör därför hanteras inom hyresgästens investeringsbudget och inte i 
servicenämndens projekt. Omflyttning av medel från ett projekt till ett annat är inte 
tillåtet enligt de ekonomiska styrprinciperna varför omflyttning av medel mellan 
Källebergskolan och Vasavång inte är möjlig. Förklaring till utökning av 
investeringsbudgeten för Flyingeskolan framgår inte av ärendet. Troligen är det en 
bedömning utifrån förnyad upphandling och situationen på byggmarknaden. Frågan 
prövas lämpligen i samband med igångsättningstillstånd då alla kostnader är kända. 
Kommunledningskontoret föreslår att befintlig budget gäller tillsvidare. 

Barn- och familjenämnden begär tillkommande investeringsbudget för inventarier till 
Norrevångskolan f-6, Norrebo förskola och Häggebo förskola med totalt 4,6 miljoner 
kronor. Nämnden svarar för tillkommande driftskostnader. Nämnden lyfter även 
fram budgetväxling för ytterligare personalövergång avseende skolbiblioteken. 
Kultur- och fritidsnämnden instämmer i överföringen av medel. 

Regeringen har i slutet av mars gett Myndigheten för familjerätt i uppdrag att 
informera kommunerna om generellt statsbidrag till föräldraskapsstödprogram som 
kan användas till insatser, aktiviteter och verksamhet till alla föräldrar, inte minst 
föräldrar som har lågt förtroende för socialtjänsten. Eslövs kommuns andel beräknas 
till ca 0,3 miljoner kronor och verksamheten bedrivs inom barn- och familjenämnden 
som Kommunledningskontoret föreslår får utökad ram. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att avsatta medel inom 
kommunstyrelsens budget till merkostnader för den numera avslutade statliga 
satsningen extratjänster kan användas till andra insatser med statliga lönestöd. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar flytta fram belysning på landsbygden 
etapp 2 med 4 miljoner kronor till kommande år vilket nämnden föreslår hanteras i 
kommande budgetprocess för 2023. 

Budgeterade medel till Eslövsfesten är överfört från Kommunledningskontoret till 
kultur- och fritidsnämnden genom beslut under maj. 
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Kommunens övergripande finansiella mål för 2022 justeras i enlighet med fattat 
beslut. 

Årets resultat uppgår enligt prognos för helåret till 22,4 miljoner kronor vilket 
överensstämmer med planerat överskott i budget. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna 
att nogsamt följa kostnadsutvecklingen. Janet Andersson (S), Fredrik Ottesen (SD) 
och Sven-Olov Wallin (L) instämmer i yrkandet. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
ställa sig positiv till att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden använder utrymme 
inom budget till en särskild satsning på underhåll av väg med behov av förbättring 
inom budget samt att Kommunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur 
Eslövs kommun effektivast arbetar med engångsintäkten från försäljningen av 
Föreningstorget under förutsättning att en försäljning sker på fiber. Se bilaga. 

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

Ordförande ställer sedan proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkanden och finner 
att kommunstyrelsen avslår dem. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst för avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkanden. 

Nej-röst för bifall till Fredrik Ottesens (SD) yrkanden. 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster och 3 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå Fredrik 
Ottesens (SD) yrkanden. En ledamot avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

 utöka investeringsbudgeten för inköp av inventarier i enlighet med barn- och 
familjenämndens begäran med 4,6 miljoner kronor 

 barn- och familjenämndens ram utökas ram med 0,3 miljoner kronor för 
föräldraskapsstödprogram 

 inte bevilja utökning av investeringsramen för Vasavångskolan med 6,6 
miljoner kronor och Flyingeskolan etapp 1 med 0,8 miljoner kronor 

 reducera investeringsramen för Källebergskolan med 1,5 miljoner kronor 
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 pröva utökning av vård- och omsorgsnämndens ram avseende tillkommande 
kostnader för försörjningsstöd i samband med delårsrapporten och vid behov 
även vid upprättandet av årsredovisningen  

 uppdra åt nämnderna att nogsamt följa kostnadsutvecklingen. 
  

- 0,23 miljoner kronor överförs från kultur- och fritidsnämndens budget till barn- och 
familjenämnden från och med årets budget. 

- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att använda avsatta medel inom 
kommunstyrelsens budget till merkostnader för den numera avslutade statliga 
satsningen extratjänster till andra insatser med statliga lönestöd. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
 

  

28 ( 70 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 130    KS.2022.0217 

Beviljande av ansvarsfrihet för 2021 för Stiftelsen Gamlegård 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Verksamhetsberättelse Stiftelsen Gamlegården 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 2022, Verksamhetsberättesle - Stiftelsen 

Gamlegård  år 2021 
 Verksamhetsberättelse inklusive revisionsberättetelse för Stiftelsen Gamlegård år 

2021 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    KS.2022.0254 

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Gamla östra skolan  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden begär igångsättningstillstånd för ombyggnation av Gamla Östra 
skolan. Serviceförvaltningen har informerat om ärendet vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 24 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utökad investeringsbudget och igångsättningstillstånd Gamla 

Östra skolan 
 Servicenämndens beslut § 70, 2022 Igångsättningstillstånd för ombyggnaden av 

Gamla östra skolan 
 

Beredning 
Efter upphandling konstateras att ombyggnationen inte kan genomföras inom 
beslutad investeringsbudget med 24,7 miljoner kronor. Kommunledningskontoret 
föreslår att investeringsbudgeten ökas till 34,5 miljoner kronor och att 
igångsättningstillstånd beviljas. Ombyggnationen planeras starta i augusti. 

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

Beslut 
- Igångsättningstillstånd med högst 34,5 miljoner kronor för ombyggnad av Gamla 
Östra skolan beviljas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökning 
av investeringsbudgeten för projektet till 34,5 miljoner kronor. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
 

  

30 ( 70 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 132    KS.2022.0255 

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Sallerupskolan  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden begär igångsättningstillstånd för nybyggnation av Sallerupskolan. 
Serviceförvaltningen informerade om ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 24 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utökning av investeringsbudget och igångsättningstillstånd 

Sallerupskolan 
 Servicenämndens beslut § 71, 2022 Igångsättningstillstånd för nybyggnaden av 

Sallerupskolan 
 

Beredning 
Efter upphandling konstateras att beslutad investeringsbudget med 183 miljoner 
kronor inte motsvarar ny budget för projektet vilken uppgår till 210,3 miljoner 
kronor. Kommunledningskontoret föreslår att igångsättningstillstånd beviljas med 
högst 210,3 miljoner kronor och att investeringsbudgeten utökas till motsvarande 
belopp. Byggstart är planerad till november. 

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

Beslut 
- Igångsättningstillstånd för den nya Sallerupskolan beviljas med högst 210,3 
miljoner kronor under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökning av 
investeringsbudgeten för projektet till motsvarande belopp. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
 

  

31 ( 70 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 133    KS.2022.0036 

Antagande av prissättning för villatomter på Solvägen och Bygelvägen, 
del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I stadsdelen Väster i Eslöv har Kommunledningskontoret fått i uppdrag att 
iordningställa fyra villatomter på två parkeringsytor, se kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 12, 2022 Iordningställande av tomter på fastigheten del av 
Eslöv 53:4. Fastigheterna ska säljas genom den kommunala tomtkön och inför 
försäljningen har fastigheterna värderats. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av prissättning för villatomter på del av Eslöv 53:4 
 Förslag till prissättning för villatomter på del av Eslöv 53:4 
 Värdeutlåtande för småhustomter i området Väster i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Försäljningspriserna ska motsvara fastigheternas marknadsvärde, det vill säga det 
mest sannolika priset fastigheterna skulle säljas för på en öppen marknad. På uppdrag 
av Kommunledningskontoret har Värderingsbyrån gjort marknadsvärderingar för de 
fyra fastigheterna och föreslår följande prissättning: 

 Solvägen östra 800 000 kr 
 Solvägen västra 800 000 kr 
 Bygelvägen norra 820 000 kr 
 Bygelvägen södra 830 000 kr 

  
Marknadsvärderingarna redovisas även i ett värdeutlåtande. Marknadsvärdena är 
beräknade med hjälp av ortsprismetoden. 

Fastighetsbildningen hos Lantmäteriet pågår och beräknas vara klar i början av 
sommaren. Prissättningen av fastigheterna är inte beroende av fastighetsbildningen. 

I priset ingår inte anslutningsavgifter för el, bredband, vatten- och 
avloppsanläggningar med mera. I priset ingår inte avgift för nybyggnadskarta och 
planavgift. Plankostnader tas ut i samband med bygglovsavgiften. Kommunen 
beställer nybyggnadskartor men den som köper aktuell fastighet faktureras för 
kostnaden. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) Sven-Olov Wallin (L) och Janet Andersson (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut 
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Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

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

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Nej-röst för bifall till Fredrik Ottesens (SD) yrkande. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta prissättningen för de fyra villatomterna på del av 
Eslöv 53:4 i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 134    KS.2021.0222 

Godkännande av exploateringsavtal för fastigheterna Äspingen 1, 
Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I samband med att kommunfullmäktige antar en ny detaljplan för fastigheterna 
Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2 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 Äspingen 1, 2 samt del 

av Eslöv 54:2 
 Förslag till exploateringsavtal för Äspingen 1, 2 och del av Eslöv 54:2 
 Bilaga 1 till exploateringsavtalet - Detaljplan och Exploateringsområdet 
 Bilaga 2 till exploateringsavtal - Marköverlåtelse 
 Bilaga 3 till exploateringsavtal - Trafik- och mobilitetsutredning 
 

Beredning 
Det framtagna förslaget till exploateringsavtal reglerar genomförandet av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2. 
Exploateringsavtalet är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. 

Exploateringsavtalet innehåller åtaganden för exploatören att inom och i anslutning 
till exploateringsområdet ansvara för och bekosta projektering och ombyggnad av 
allmän plats. Exploatören ska utföra och bekosta ombyggnad av Ringsjövägen och 
Lidängsvägen enligt den trafikutredning som tagits fram. Lidängsvägen ska även 
förlängas och byggas ut enligt detaljplanen och gångbanan längs norra Ringsjövägen 
ska breddas så att den medger utrymme för cyklister. 

Exploatörens förvärv av Äspingen 1 och Äspingen 2 är inte genomfört men 
Kommunledningskontoret anser ändå att parterna kan teckna ett exploateringsavtal. 
Kommunen ska överlåta del av Eslöv 54:2 enligt undertecknat optionsavtal. 

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

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

34 ( 70 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna exploateringsavtal för Äspingen 
1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun.   

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 135    KS.2020.0150 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Äspingen 1, Äspingen 2 samt 
del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökanden inkom den 3 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheterna 
Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2. Sökanden önskar etablera en Lidl-
butik intill väg 17/113 nära handelsområdet Flygstaden vid Bergarondellen i östra 
Eslöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 28 april 2020, § 57 att bevilja 
positivt planbesked. Ett planförslag har upprättats och det har under tiden 11 maj till 
5 augusti 2021 varit på samråd och 15 mars till 19 april 2022 varit utställt för 
granskning. Inkomna synpunkter samt Kommunledningskontorets kommentarer till 
dessa samt förslag till revideringar redovisas i en samrådsredogörelse respektive ett 
granskningsutlåtande. Planhandlingarna ligger nu efter mindre justeringar färdiga att 
antas. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för fastigheterna Äspingen 1 och 2 

samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för Äspingen 1, 2 samt del av Eslöv 54:2 
 Plankarta för detaljplan för Äspingen 1, 2 samt del av Eslöv 54:2 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för Äspingen 1, 2 samt del av Eslöv 54:2 
 Samrådsredogörelse Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 5214, 

granskningshandling 2022-03-01 
 Trafik- och mobilitetsutredning (Sweco, 2021-02-19) 
 Riskutredning för detaljplan (Afry, 2021-11-09, Rev B) 
 PM – Geoteknik och markmiljö (PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-02-12) 
 Dagvatten- och skyfallsutredning för Äspingen 1 och 2, 2021-02-15 rev 2022-01-

20 
 

Beredning 
Få frågor har föranlett justeringar sedan granskningen, varför planförslaget ligger 
färdigt att antas. Sökanden har hos Länsstyrelsen sökt dispens från biotopskydd för 
att försäkra sig om att, i den mån utbyggnaden berör intilliggande märgelhål, ändå 
kunna bygga ut planen. Dispensen förväntas beviljas innan planens antagande. 
Byggrätten har med hänvisning till Trafikverkets yttrande flyttats ytterligare två 
meter bort från Trafikverkets väg och i övrigt har endast redaktionella justeringar 
gjorts. 
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Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplan för fastigheterna Äspingen 
1 och 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 136    KS.2019.0287 

Beslut om bildande av gemensam nämnd med Lunds kommun 
avseende överförmyndarverksamheten  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har i budgeten för 2021 beslutat att verka för att samarbetet kring 
överförmyndarverksamheten med Lunds kommun utvecklas och att ett samarbets- 
och utvecklingsavtal tecknas inför 2023 då en ny mandatperiod påbörjas. 

Kommunstyrelsen i Lund beslutade i februari 2022 att inriktningen för samverkan 
med Eslövs kommun inom överförmyndarområdet ska vara gemensam nämnd. 
Kommunkontoret i Lund fick efter detta beslut i uppdrag att tillsammans med 
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun ta fram förslag på avtal, reglemente och 
överenskommelse om övergångsprocess. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Bildande av gemensam nämnd med Lunds kommun avseende 

överförmyndarverksamheten 
 Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
 Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs 

kommuner 
 Samverkan mellan Lunds och Eslövs kommuner i gemensam 

överförmyndarnämnd 
 Överenskommelse om övergångsprocess 
 Överförmyndarnämndens beslut § 60, 2022 Samverkan mellan Lunds och Eslövs 

kommuner i gemensam överförmyndarnämnd 
 Rapport - Former för samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Lunds och 

Eslövs kommuner, december 2021 
 Rapport Eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan Lunds 

och Eslövs kommuner 
 

Beredning 
Ärendet har beretts av en utsedd projektorganisation med tjänstepersoner från olika 
expertfunktioner från båda kommunernas kommunledningskontor. 

Förslaget är avstämt med överförmyndarnämnderna i båda kommunerna samt med 
en politisk styrgrupp med representanter från båda kommunerna. 

Kommunledningskontoret i Eslöv har sedan flera år förordat en sammanslagning till 
en gemensam nämnd och menar fortsatt att det är rätt väg att gå för att uppnå bästa 
möjliga resultat för både Eslövs och Lunds huvudmän i framtiden. 
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Ärendet behandlas parallellt i respektive kommuns kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 Under förutsättning att motsvarande beslut fattas i båda kommunerna, bilda 
en gemensam överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner med 
Lund som värdkommun från och med den 1 januari 2023. 

 Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas. 
 Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs 

kommuner antas. 
 Förslag till överenskommelse om övergångsprocess godkänns. 
 Överförmyndarnämnden i Eslöv avvecklas den 31 december 2022. 

  
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen i Lund 
Överförmyndarnämnden i Lunds kommun 

Paragrafen är justerad 
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§ 137    KS.2022.0209 

Delegerande av yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
hemställan från Statistiska centralbyrån om ändring i förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken  

Ärendebeskrivning  
Statistiska centralbyrån har skickat ut hemställan om ändring i förordningen 
(2002:100) om den officiella statistiken på remiss och Eslövs kommun är en av de 
utvalda kommunerna. Finansdepartementet önskar svar på denna remiss senast den 
31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegera rätten till yttrande till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken – Svar senast 31/8 2022 
 Remisslista SCBs hemställan om ändring i förordningen om den officiella 

statistiken 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inte haft tid och möjlighet att på ett sammanhållet och 
seriöst sätt gå igenom förslaget till ändringar i den officiella statistiken som föreslås 
av Statistiska centralbyrån. Bedömningen är dock att det är viktigt att titta på och 
analysera förslaget och eventuella konsekvenser för verksamheterna inom 
kommunen och att därefter även svara på remissen. Då kommunstyrelsen inte har fler 
sammanträden inplanerade innan svarstiden för remissen går ut, föreslår 
Kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar rätten att yttra sig om 
remissen till kommunstyrelsens arbetsutskott som har sammanträde den 23 augusti, 
vilket är en vecka innan svarstiden går ut. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätten att yttra sig gällande Statistiska 
centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2002:100) om den officiella 
statistiken. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 138    KS.2022.0263 

Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens policy för inköp och upphandling ska alla inköp och all 
upphandling präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, 
konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och 
arbetsrättsligt ansvarstagande. En väl fungerande anskaffningsprocess är ett 
strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. Riktlinjerna tjänar som 
vägledning för verksamheterna så att inriktningen i policyn efterlevs. 

Kommunstyrelsen föreslås skicka remissförslaget till nämnder och bolag i Eslövs 
kommun för yttrande senast den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
 Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01 
 

Beredning 
I förhållande till nuvarande riktlinjer innehåller remissförslaget följande tillägg och 
ändringar enligt sammanfattningen nedan. 

Riktlinjer för e-handel 
E-handelsfunktionen är organiserad under inköps- och upphandlingsavdelningen på 
kommunledningskontoret. Remissförslaget har kompletterats med roller och ansvar 
inom e-handel. 

Förenkling och ökad tillgänglighet 
Genom en förenklad struktur av innehållet i riktlinjerna ökar tillgängligheten för 
medborgare, näringsliv och medarbetare. 

Avtalsadministration och avtalsuppföljning 
Vid revision av kommunens avtalshantering rekommenderade kommunens revisorer 
kommunstyrelsen att säkerställa en rättssäker och effektiv avtalshantering i 
kommunen. Kommunstyrelsen antog den 3 maj 2022 en åtgärdsplan för ändamålet. 
Remissförslaget till dessa riktlinjer harmonierar med den antagna åtgärdsplanen. 

Förtydligande av roller och ansvar 
I de fall riktlinjerna innehållit tolkningsmöjligheter har dessa förtydligats. 
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Processbeskrivningar 
Processbeskrivningar föreslås att i förekommande fall flyttas från riktlinjerna till 
rutindokument. 

Detaljbeskrivningen av processen i framtagandet av den årliga upphandlings- och 
genomförandeplanen föreslås ersättas med rutindokument och processkartor. 

Gällande hållbarhet har, sedan nuvarande riktlinjer antogs, en modell utarbetats i 
vilken alla upphandlingar i upphandlings- och genomförandeplanen, tillsammans 
med kommunens hållbarhets- och utvecklingsstrateger, beaktas utifrån fyra 
ekonomiska, sju miljömässiga samt åtta sociala och arbetsrättsliga 
hållbarhetsaspekter. Vidare återfinns i modellen de frågeställningar för respektive 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet som ska beaktas av verksamheter och 
upphandlare vid kravställandet. Båda metoderna är väl inarbetade i organisationen 
och därför föreslås att bilagan i nuvarande riktlinjer utgår för att istället omfattas av 
de rutin- och processdokument som tagits fram och används för ändamålet. 

Beslut 
- Remissförslaget antas och skickas till nämnderna och de kommunala bolagen för 
yttrande senast den 30 september 2022. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Paragrafen är justerad 
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§ 139    KS.2022.0258 

Medel för åtgärder kopplat till kommunens skyddsrum  

Ärendebeskrivning  
Det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats med anledning av 
händelseutvecklingen i Ukraina vilket påverkar Sverige. Nationellt avsätts ökade 
anslag för upprustning av det svenska försvaret och i kommunerna pågår en översyn 
och modernisering av civilt försvar. 

Tillsynsmyndighet för Sveriges skyddsrum är Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), som inspekterar skyddsrummen ungefär vart tionde år. Detta för 
att säkerställa att skyddsrummen fortfarande uppfyller kraven och fungerar som de 
ska. Inspektion av Eslövs kommuns samtliga ägda skyddsrum kommer att 
genomföras av MSB under hösten 2022 och därefter under våren 2023 kommer 
eventuella brister kopplat till besiktningarna att behöva åtgärdas. 

Kommunen ansvarar för att skyddsrummen är tillgängliga och ska vara möjliga att 
ställas i ordning inom 48 h om regeringen beordrar höjd beredskap. Kommunen som 
fastighetsägare ansvarar för att all utrustning finns och att skyddsrummen fungerar 
som det är tänkt. 

Med anledning av omvärldsläget, som en del i beredskapsorganisationen och i 
kommunens kontinuitetsplanering har servicenämnden nu genomfört en översyn av 
status och tillgänglighet till skyddsrummen i de kommunalt ägda fastigheterna. 
Översynen har resulterat i en åtgärdsplan med uppskattade kostnader för att göra 
skyddsrummen tillgängliga inför höstens inspektion. Kostnaden för att göra 
skyddsrummen tillgängliga är uppskattad till 500 000 kronor. 

Det är servicenämnden som ansvarar för fastigheterna men de saknar medel i sin 
budget för att täcka de beräknade kostnaderna på 500 000 kronor för att genomföra 
de åtgärder som krävs. I kostnaderna ingår rivningskostnader för att frigör inbyggda 
skyddsrumsdörrar, hyrkostnad för container samt flytt/bärhjälp vid rensning. 

Arbetet med att åtgärda eventuella brister efter besiktningen kommer med största 
sannolikhet att medföra ytterligare kostnader, troligen en större kostnad. Det kan 
innebära kostnader som att komplettera verktyg, skyddsrumsutrustning, framtagande 
av iordningsställandeinstruktionerna, filter osv. Servicenämnden återkommer med en 
budget för detta efter årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Medel för åtgärder kopplat till kommunens skyddsrum 

44 ( 70 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Beredning 
Kommunens centrala krisledning är aktiverad med anledning av Ukrainakrisen och 
behovet att se över och åtgärda brister för kommunens skyddsrum har identifierats 
inom ramen för detta arbete. 

Servicenämndens initiala uppdrag utfördes som en okulär inventering där man 
konstaterade en viss avsaknad av skyddsutrustning, instruktioner och att en del 
skyddsrum är överbelamrade av material. I fredstid, vilket också är tillåtet, används 
skyddsrummen till en rad olika ändamål allt ifrån förvaringsutrymme, lager och som 
en del av sin dagliga verksamhet. 

MSB genomför en besiktning av samtliga skyddsrum med början under hösten 2022. 
Förutsättningen för att kunna utföra kommande besiktningar är att kommunen 
påbörjar en utrensning av material som inte används eller kommer att användas 
framöver och som nu är förvarat i skyddsrummen. Skyddsrummen behöver inte 
tömmas helt på material, men som fastighetsägare måste kommunen frigöra samtliga 
inbyggda skyddsrumsdörrar både invändigt och utvändigt för att besiktningen ska 
kunna utföra sin kontroll. 

Som en ytterligare åtgärd kommer förslag på riktlinjer gällande skyddsrummens 
användning tas fram. Detta för att tydliggöra användning av skyddsrummen och 
omfattning av förvaring. 

Beslut 
- Kostnaden om 500 000 kronor för att göra skyddsrummen i kommunens fastigheter 
tillgängliga finansieras av kommunstyrelsens disponibla medel. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 140    KS.2022.0073 

Ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat att ny huvudman ska sökas för 
Energikontoret Skåne vilket innebär att verksamheten inte kommer vara en del av 
Skånes Kommuner. Eslövs kommun har sedan 1998 då energi- och 
klimatrådgivningen startade upp varit medlemmar i Energikontoret Skåne som haft 
sin tillhörighet i Kommunförbundet Skåne. År 2020 ändrades namnet från 
Kommunförbundet Skåne till Skånes Kommuner och då fattades också beslut om att 
koncentrera arbetet på kärnverksamheter. Energikontoret Skåne fick därmed börja 
leta efter en ny huvudman och lösningen har blivit ett förslag till samgående med 
Energikontoret Sydost. 

För att en kommun ska kunna söka stöd hos Energimyndigheten för energi- och 
klimatrådgivning krävs ett medlemskap hos ett Energikontor. Förutom energi- och 
klimatrådgivning driver Energikontoren även andra projekt inom energi- och 
hållbarhetsområdet som kommunen tar del av, bland annat inom energiplanering, 
energieffektivisering och fossilbränslefrihet. 

De skånska kommunerna kommer att utgöra en stor medlemsbas vilket också innebär 
ett stort inflytande över vilka frågor som kommer att hamna i fokus. Det är idag 25 
kommuner och tre regioner som äger Energikontor Sydost. Skåne har 33 kommuner 
och en region. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Medlemskap i Energikontoret Sydost 
 Uppdatering Energikontoret Skåne april 2022 
 Finansieringsmodell inför medlemskap i Energikontor Sydost/Energikontoret 

Skåne 
 Inbjudan till medlemskap i Energikontor Sydost/Energikontoret Skåne 
 Om Energikontor och energirådgivning inför"medlemskap i Energikontor 

Sydost/Energikontoret Skåne 
 

Beredning 
Föreningsstämman för Energikontoret Sydost fattade i slutet av april beslut om att 
föreningen ska erbjuda kommuner i Skåne och Region Skåne medlemskap i 
föreningen. Därefter kommer de skånska kommunerna var för sig att under maj-juni 
kunna söka medlemskap i Energikontoret Sydost. Kostnadsbilden föreslås bli 1 
kr/kommuninvånare (omkring 35 000 kronor för Eslövs kommun). Medlemskap i ett 
Energikontor är en förutsättning för att kunna söka bidrag till energi- och klimat-
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rådgivning. Tidigare avgift (omkring 15 000 kronor) har varit en medfinansiering till 
Skånes kommuner. Ett medlemskap i en förening skulle ge större möjligheter till 
styrning och service då mellansteg via kommunförbund försvinner. 

Nyttan med ett medlemskap skulle även vara tillgång till en etablerad samverkans- 
plattform med samma målgrupper. Det finns uppbyggda rutiner för drift av energi- 
kontor, personal och projekt samt samma uppdragsgivare och finansiärer. Tillgång 
till ett 20-tal projektledare som kompletterar kompetensen i Skåne väl samt 
möjliggör spetskompetens och att kunna ligga i framkant inom de områden inom 
energi och hållbarhet som är viktiga för kommunens miljöarbete. Vi skulle även få 
ett utökat regionalt stöd till kommunala tjänstepersoner inom bland annat miljö, 
bygg, energi, drift och samhällsplanering samt få förutsättningar för starka nätverk 
över regiongränsen, både för kommunernas personal och för företagen, vilket skapar 
nya ytor och mer effektivt arbete. 

Kommunledningskontoret anser därmed att ett medlemskap i Energikontoret Sydost 
skulle vara fördelaktigt för Eslövs kommun. Ärendet har stämts av med kommunens 
energi- och klimatrådgivare. 

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

Beslut 
- Eslövs kommun ansöker om medlemskap i Energikontoret Sydost. 

- Kommundirektören får i uppdrag att underteckna ansökan. 

Beslutet skickas till  
Energi- och klimatrådgivare Lisa Karlsson 
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 141    KS.2022.0241 

Revidering av riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident  

Ärendebeskrivning  
Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och behandlar ett stort antal 
personuppgifter. Genom dataskyddsförordningen (GDPR), avsnitt 2, artikel 32, 33 
och 34, har den personuppgiftsansvarige skyldighet att arbeta med säkerhet i 
samband med behandling av personuppgifter, ha rutiner på plats för att upptäcka, 
rapportera och utreda personuppgiftsincidenter samt att vid behov göra en extern 
incidentanmälan till ansvarig tillsynsmyndighet och informera de registrerade som 
har drabbats. 

Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen övergripande ansvarig 
för att samordna arbetet med dataskyddsförordningen avseende 
kommunövergripande styrdokument och riktlinjer samt följa upp tillämpning på 
respektive nämnd. Riktlinjerna ska ge en vägledning i när incidenter bör rapporteras 
vidare till tillsynsmyndighet, när de drabbade bör informeras och när incidenten 
enbart kan registreras inom den egna verksamheten. Oavsett allvarlighetsgrad så ska 
incidenten alltid rapporteras till dataskyddsombudet. Riktlinjerna ska också ligga till 
grund för kommande rutiner. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut, Revidering av riktlinjer för hantering av 

personuppgiftsincident 
 Förslag till reviderade riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident 
 Antagna Riktlinjer för Hantering av personuppgiftsincident 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident enligt § 
13, 2019. Kommunstyrelsen har att fatta beslut om revidering av riktlinjen. 
Kommunledningskontorets datsskyddsombud tillsammans med 
dataskyddssamordnare har tagit fram förslag på revidering av riktlinjen. Revideringar 
framgår av bifogat förslag i röd text. Röd överstruken text föreslås tas bort. 

Beslut 
- Reviderad riktlinje för hantering av personuppgiftsincident antas och överlämnas 
till kommunens nämnder, riktlinjen gäller från och med datum för justering av 
beslutet. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Samtliga dataskyddssamordnare 
Dataskyddsombud 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 142    KS.2021.0131 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om grannsamverkan  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska stärka arbetet med 
grannsamverkan. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och rådet för hälsa och trygghet med begäran om yttrande senast 
den 20 september 2021. 

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

Grannsamverkan 
 Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun 
 Aktivitetsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eslövs 

kommun 2022 
 Medborgarlöfte för Eslövs kommun 2021 
 Protokoll från Rådet för hälsa och trygghet 26 maj 2021 
 Utdrag från Polismyndighetens hemsida om grannsamverkan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 43, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) - Motion om grannsamverkan 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om grannsamverkan 
 

Beredning 
I motionen från Fredrik Ottesen (SD) föreslås att Eslövs kommun ska stärka arbetet 
med grannsamverkan. Motionären menar att grannsamverkan har en lång tradition i 
Eslöv och att det är ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i kommunen. 

På polismyndighetens hemsida kan man läsa följande om grannsamverkan: ”Syftet är 
att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det 
handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. 

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars 
bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större 
social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.” 

Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun 
antogs av kommunfullmäktige 25 januari 2021. I strategin för det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet anges inriktningen för hur kommunala nämnder och 
bolag ska arbeta för att uppnå några av de politiska målsättningar som finns i det 
kommunala handlingsprogrammet. Strategin pekar dock inte ut vilka specifika 
metoder som ska nyttjas för att uppnå målen. Däremot beskriver strategin hur 
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trygghetsarbetet är organiserat och att de specifika aktiviteter som ska genomföras 
regleras i en aktivitetsplan som beslutas i kommunens ledningsgrupp. 

Utöver aktivitetsplanen tas det även årligen fram medborgarlöften mellan kommun 
och polis. I den senaste aktivitetsplanen för 2022 finns grannsamverkan med som en 
av flera aktiviteter. Grannsamverkan finns även med som en aktivitet i de 
medborgarlöftena som tas fram gemensamt mellan polis och kommun för både 2021 
och 2022. Under 2021 har polisen arbetat tillsammans med Eslövs bostäder AB, 
Brinova och Eslövs kommun för att skapa en lokal grannsamverkan i syfte att öka 
tryggheten och stärka gemenskapen i bostadsområden. För att nå framgång är det 
dock helt avgörande att de boende själva är engagerade. Under 2022 fortgår arbetet 
med att utveckla grannsamverkan i Eslövs kommun. 

Motionen har varit på remiss i rådet för hälsa och trygghet. Rådet instämmer med att 
intentionen i motionen är god men att den är svår att uppnå i sin helhet. 

Mot bakgrund av att det pågår ett aktivt arbete med att utveckla grannsamverkan i 
kommunen anser Kommunledningskontoret att det som motionen efterlyser redan 
görs. Kommunledningskontoret anser därmed att motionen bör avslås. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen. 

Catharina Malmborg (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. Janet Andersson (S) 
och Sven-Olov Wallin (L) instämmer i yrkandet. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen från Fredrik Ottesen (SD) 
om grannsamverkan besvarad. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 143    KS.2021.0447 

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD)  om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska 
bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun. Kommunfullmäktige har 
beslutat att remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och rådet för hälsa och trygghet med begäran om yttrande senast 
den 22 april 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om att bevara och stärka 

gatubelysningen i Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44, 2022 Yttrande över motion 

från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka 
gatubeslyningen i  kommunen 

 Protokoll från Rådet för hälsa och trygghet 17 februari 2022 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017 

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort 
 Kommunfullmäktiges beslut § 118, 2021 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD)  om att bevara och stärka 
gatubelysningen i kommunen 

 Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun 
 

Beredning 
I motionen av Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) invänder motionärerna 
mot att delar av den gatubelysning som Eslövs kommun övertagit från Trafikverket 
ska tas bort. Motionären menar att beslutet bör omprövas då det leder till oro och 
otrygghet och har fått kritik från berörda medborgare. Motionen föreslår att 
kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

 att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2017 rörande 
belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort ska upphävas, 

 att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen 
renoveras eller ersätts efter behov, 

 att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 
ersätts med nya lampor, 
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 att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett arbete 
för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun. 
  

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort utreddes senast 2017. Vid utredningen 
kontaktades Trafikverket och ställdes frågan om de var intresserade att överta 
belysningsanläggningarna. Trafikverket meddelade att det inte fanns något intresse 
av att överta anläggningarna. Miljö och Samhällsbyggnad tog fram en 
inventeringslista över de befintliga gatubelysningsanläggningarna. Av 
inventeringslistan framgår det vilka anläggningar som ska bevaras eller läggas ned - 
helt eller delvis. Förvaltningen har gjort sin bedömning utifrån bebyggelsens 
omfattning, samt närvaro av busshållplats och/eller verksamhet som gör att många 
rör sig i vägrummet. 

I budgeten 2022 satsas 4 miljoner kronor i investeringsmedel per år 2022-2025 och 3 
miljoner kronor för 2026 för att långsiktigt prioritera belysning på landsbygden. 

Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och rådet för hälsa och trygghet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås. Rådet för hälsa och trygghet 
är inte beslutande, men motionen diskuterades i rådet där det fanns en samsyn kring 
att bra belysning både i staden och på landsbygden är viktigt. 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige i 2022 års budget har beslutat att belysning 
på landsbygden ska prioriteras långsiktigt och att ytterligare medel har avsatts för 
ändamålet anser Kommunledningskontoret att motionen inte längre är aktuell. 
Kommunledningskontoret anser därmed att motionen bör avslås. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen. 

Catharina Malmborg (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. Janet Andersson (S) 
och Sven-Olov Wallin (L) instämmer i yrkandet. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen från Fredrik Ottesen (SD) 
och Ted Bondesson (SD) om att stärka gatubelysning i kommunen besvarad. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 144    KS.2021.0355 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för 
flaggning  i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som rör 
riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun. I motionen föreslås följande: Att Riktlinjer 
för flaggning i Eslövs kommun revideras i enlighet med vad som anförts i motionen. 

Motionären hänvisar till ”Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad”: 

E. Vid större katastrofer eller nationell landssorg - sorgflaggning (halv stång). Vid 
händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgflaggning är utgångspunkten 
att dessa begränsas till Rådhuset och svenska flaggan vid entrén till stadshuset, om 
inte dagen sammanfaller med allmän flaggdag, då ska samtliga flaggor halas. 

 Kondoleansbok placeras ut i stadshusets reception av stadskontorets 
avdelning för intern ledning och stöd. 

 Ordförande i kommunfullmäktige i Malmö skriver först i boken. 
 Stadskontoret avgör hur länge den ska ligga. 
 Stadskontoret ansvarar för att den skickas iväg. 

  
Sverigedemokraterna har konstaterat att Eslövs kommun inte följde polisens 
uppmaning om att flagga på halv stång och för att detta aldrig ska upprepas finns det 
anledning att revidera Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning. 

Kommunfullmäktige beslutade 25 oktober 2021, § 117 att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen och servicenämnden med begäran om yttrande senast den 22 april 
2022. 

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

flaggning i Eslövs kommun 
 Servicenämndens beslut § 31, 2022 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen 

(SD) gällande riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun 
 Kommunfullmäktiges beslut § 117, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun 
 Motion om riktlinjer för flaggning  i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Enligt beslutade Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun, godkända av 
kommunstyrelsen den 6 april 2021, är kommunstyrelsen genom 
fastighetsavdelningen ansvarig för att genomföra flaggning vid Eslövs stadshus, 
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Medborgarhuset och Stora Torg i Eslöv. Utöver de på förhand beslutade 
flaggdagarna i riktlinjen, beslutar kommundirektören om det ska flaggas och i så fall 
med vilken flagga. 

Motionären skriver: ”Sverige var den 1 juli i landssorg och ett nationellt beslut om 
att ha en tyst minut klockan 12:00 och flaggor på halv stång i hela landet hade utlysts 
av polisen. Anledningen var att en polisman dog på sin tjänst.” och hänvisar därefter 
till Malmö stads riktlinjer för officiell flaggning. 

Sverigedemokraterna har konstaterat att Eslövs kommun inte följde polisens 
uppmaning om att flagga på halv stång. För att detta aldrig ska upprepas finns det 
anledning att revidera Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning, menar 
Sverigedemokraterna. 

Att en polisman dog på sin tjänst är mycket beklagligt. Att Polismyndigheten utlyste 
en tyst minut och flaggning på halv stång i sina verksamheter är en fin gest gentemot 
den döde polismannen och hans familj och en markering mot våldet i samhället i 
allmänhet och det inträffade dådet i synnerhet. Många människor blev djupt berörda 
av händelsen, så också förtroendevalda och tjänstepersoner inom Eslövs kommun. 
Några kommuner, där polismannen arbetade och där han hade någon form av 
anknytning, flaggade också på halv stång. 

Den förvaltningschef som vid tiden för det inträffade dödsfallet ersatte 
kommundirektören under hennes semester kontaktade Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, som inte skickat ut något meddelande till kommunerna om 
flaggning. Svaret från SKR blev att det var upp till varje kommun att besluta om 
flaggning. Vikarierande kommundirektör inhämtade uppgifter från några 
kringliggande kommuner om hur de tänkte göra. Svaren blev att de inte skulle flagga, 
då det inte kommit något meddelande från SKR om flaggning. Vikarierande 
kommundirektör valde då att följa denna linje. 

Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning är nyligen reviderade. I dessa framgår att 
kommundirektören kan besluta om flaggning utanför det som är fastställt i 
riktlinjerna. Att införa nya riktlinjer blir svårt att genomföra och följa upp, då 
Sveriges består av många myndigheter som var och en kan utlysa landssorg inom sin 
verksamhet. Kommunledningskontoret anser därför att de riktlinjer för flaggning 
som finns är tillräckliga, då de också ger kommundirektören möjlighet att besluta om 
flaggning vid särskilda händelser, och föreslår att motionen avslås. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen. 

56 ( 70 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Fredrik Ottesen (SD) om 
riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 146    KS.2022.0030 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg och biträdande förvaltningschef Anna Nordén 
informerar om: 

 Utvärdering av riktlinjer för vaccinationskrav Covid-19 – beslutet skulle 
utvärderas i maj, men det är överklagat och kommunen avvaktar beslut från 
förvaltningsrätten 

 Förstudie framtida stadshus – återrapportering avseende alternativa 
arbetsmetoder 

 Uppföljning med anledning av inrättandet av en digitaliseringsavdelning. 
  

Anna Nordén avtackas av kommunstyrelsen eftersom hon inom kort avslutar sin 
tjänst i Eslövs kommun 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 147  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2022.0178-2 Borgensförbindelse avseende kredit till Sydvatten 7 april 2022 

KS.2022.0180-5 Yttrande över ansökan till antagning i allmänna hemvärnet 

KS.2022.0223-1 Uppdrag om försäljning  depå 

KS.2018.0559-21 Avtalsförlängning Feldts Fisk&Skaldjur AB 

KS.2022.0060-2 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut §10, 2022 
Fastställande av arvoden och ersättningar vid allmänna val 2022 

KS.2022.0204-5 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut §11, 2022 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare 

KS.2021.0472-3 Tilldelningsbeslut gällande direktupphandling 

KS.2017.0442-55 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 Beslut om 
granskning av detaljplan för Sebran 38, Eslövs kommun 

KS.2022.0096-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 60, 2022 Planbeseked 
för fastigheten Stenbocken 15 

KS.2022.0214-4 Yttrande om ansökan om antagning i Hemvärnet 

KS.2022.0213-4 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

KS.2022.0054-2 Ansökan om inskrivning av avtalsservitut i Rådjuret 1 

KS.2022.0227-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72, 2022 
Igångsättningstillstånd för ombyggnation av korsningen 
Storgatan och Kvarngatan i Marieholm 

KS.2019.0391-12 Avtalsförlängning Skånemejerier Storhushåll AB 2023-10-31 

KS.2021.0422-2 Tilldelningsbeslut i upphandling av Analystjänster 

KS.2022.0007-3 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65, 2022 Vårprognos 2022 
Kommunledningskontoret 
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KS.2022.0114-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 66, 2022 Negativt 
planbesked för Hammarlunda 2:1 i Eslövs kommun 

KS.2021.0470-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67, 2022 Förslag att 
utse vinnare i markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 

KS.2021.0280-23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 Reviderad 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 

KS.2022.0134-11 Delegeringsbeslut avseende befattningar placerade i 
säkerhetsklass 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 148   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0010-19 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 46 2022, Ekonomisk 

månadsrapport per mars 2022 

KS.2022.0010-20 Kultur och Fritid Ekonomisk månadsuppföljning jan-mars 2022 
inklusive frisknärvaro 

SOT.2021.0218-7 Servicenämndens beslut § 49, 2022 Yttrande över 
kommunrevisorernas rapport efter granskning av kommunens 
avtalshantering 

SOT.2021.0044-30 Servicenämndens beslut § 54, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för april 2022 

SOT.2021.0044-29 Projektrapport för april 2022 

SOT.2022.0027-10 Servicenämndens beslut § 57, 2022 Uppföljning av planerat 
fastighetsunderhåll för april 2022 

SOT.2022.0027-9 Uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll, april 2022 

KS.2022.0010-21 Servicenämndens beslut § 46, 2022 Ekonomisk 
månadsuppföljning för mars 2022 

KS.2022.0010-22 Serviceförvaltningen; Frisktal 2022-01-01--2022-03-31 

KS.2022.0010-23 Serviceförvaltningen; Investeringsredovisning 2022-03-31 

KS.2022.0010-24 Serviceförvaltningen; Driftsredovisning 2022-03-31 

KS.2022.0010-26 Vård och Omsorg Ekonomisk månadsrapport mars 2022 

KS.2022.0010-25 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 35, 2022. Ekonomisk 
månadsrapport för mars 2022 

MOS.2021.1104-6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64, 2022 
Yttrande över revisionens granskning av Eslövs kommuns 
avtalshantering 
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KS.2022.0010-27 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62, 2022 
Ekonomisk månadsrapport för mars 2022 

KS.2022.0010-28 Miljö och Samhällsbyggnad Ekonomisk månadsrapport mars 
2022 

KS.2019.0562-131 Laga kraft av dom 2022-04-04 har vunnit laga klaft 2022-04-28, 
Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun 

KS.2022.0158-3 Kraftringen hållbarhetsrapport 2021 

KS.2022.0143-18 Tertialrapport januari-augusti 2021 

KS.2021.0280-23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 Reviderad 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 

KS.2022.0143-16 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 71, 2022 Direktiv till 
ombud vid årsstämma för Sydvatten AB 

KS.2021.0167-41 VA SYD: Rapporter DR1 2021 Koncernuppgift för 
räkenskapsåret 2021-04-30 

KS.2021.0167-42 VA SYD: Balansräkning per kollektiv samt KA 2021-04-30 

KS.2021.0167-43 VA SYD: Resultaträkningar 2021-04-30 

KS.2021.0167-44 VA SYD Balansräkning per kollektiv samt KA 2021-08-31 

KS.2021.0167-46 VA SYD: Koncernuppgifter 2021-08-31 

KS.2022.0143-17 Tertialrapport januari - april 2021 

KS.2022.0016-4 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 28 april 2022 

KS.2022.0016-5 Presentation Lägesbild kv 1 samt medborgarlöften rådet. Bilaga 
till protokoll 28 april 2022 

KS.2022.0010-29 Barn- och familjenämndens beslut § 69, 2022 Ekonomisk 
månadsrapport för barn- och familjenämnden 2022 

KS.2022.0010-30 Barn- och familjenämnden Prognos placerade antal barn och 
unga till och med april 2022 
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KS.2022.0010-31 Barn- och familjenämnden Frisktal till och med april 2022 

KS.2022.0010-32 Barn- och familjenämnden Volymer till och med april 2022 

KS.2022.0010-33 Barn- och familjenämndens Ekonomisk sammanställning april 
2022 

SOT.2022.0027-13 Servicenämndens beslut § 69, 2022 Uppföljning av planerat 
fastighetsunderhåll för maj 2022 

SOT.2021.0044-33 Servicenämndens beslut § 72, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för maj 2022 

SOT.2021.0044-32 Uppföljningsrapport av byggprojekten för maj 2022 

SOT.2022.0027-12 Uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll, maj  2022 

KS.2021.0554-52 Idéburet offentligt partnerskapsavtal med 4H 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 149  

Ändring av föredragningslista  

Ärende Remiss av förslag till verksamhetsplan Ung kompetens 2023-2025 samt 
utvärdering av projektet och Godkännande av överlåtelseavtal för Älgen 1, 
Föreningstorget, del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun utgick från föredragningslistan. 

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

 

Yrkande gällande ”Antagande av förslag till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 
(KS.2022.0257)” ärende 3, Kommunstyrelsen 2022-05-31 

 

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom arbetet med framtagandet av trafikstrategi och anser 
därför att den inte borde antas i nuvarande form. 

Vi är positiva till att man har tagit in synpunkter ifrån mindre tätorter genom byalag, vägföreningar, 
intresse- och försköningsföreningar. Likaså att man har gett kringliggande kommuner och 
Skånetrafiken möjligheten att lämna synpunkter. 

Man har även skickat den till Trafikverket som hade stora invändningar, men samtidigt verkar såväl 
Eslövs kommun som Trafikverket missa stora mål. Trafikverket skriver på sin hemsida att ”En 
trafikstrategi är ett bra sätt att samordna trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 
övergripande planering. Trafikverket kan stötta i arbetet med den.” och fortsätter med: 

Trafikstrategin kan ligga till grund för mera detaljerade planer eller åtgärdsprogram. De kan handla om ett enskilt 
trafikslag, en viss verksamhet eller samtliga trafikslag inom ett geografiskt område. Trafikstrategin kan också innehålla 
åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1–2, parkeringsstrategier, eller påverkansarbete (mobility management) separat 
eller kopplat till den fysiska planeringen. Trafikplaner för respektive färdsätt ger möjlighet till ytterligare fördjupning, till 
exempel en cykelplan. 

Boverket anser att en trafikstrategi ska ha som syfte att skapa en helhetssyn för hur kommunen ska 
arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem som står i samklang med 
kommunens övriga utveckling och skriver att man bör arbeta fram trafikstrategin parallellt med 
kommunens översiktsplan. Det står på Boverkets hemsida att: 

Det finns ett värde i att ta fram trafikstrategin parallellt med kommunens översiktsplan, eftersom respektive dokument 
utgör en strategisk funktion och påverkar varandra. Kommuner som har drivit arbetena parallellt, eller med växelvis 
påverkan, upplever att man fått synergieffekter. När trafikstrategin varit en del av en översiktsplaneprocess har 
allmänheten kunnat ges ett större utrymme att tycka till om trafikens utveckling, i och med det lagstiftade samrådet som 
återfinns i planprocessen. 

Eslövs kommuns ambition är att ge ett uppdrag om att ta fram en planeringsstrategi för översiktliga 
planeringen i Eslövs kommun och det vore lämpligt att arbetet med en trafikstrategi i så fall ingick i 
det. Istället föreslår man att trafikstrategin ska finnas med andra kommunala processer som till 
exempel översikts- och detaljplanering. 

Boverket lyfter att om en trafikstrategi integreras i kommunens översiktsplan innebär det att nya mål 
inte behöver tas fram från år till år medan förslaget till beslut är att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att följa upp Eslöv trafikstrategi 2035 årligen. 

Sverigedemokraterna yrkar att 

- det fortsatta arbetet med trafikstrategin ska ingå i uppdraget att ta fram en 
planeringsstrategi för den översiktliga planeringen i Eslövs kommun 

 

Fredrik Ottesen Cvetanka Bojcevska Ronny Thall
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Reservation angående antagande av förslag till trafikstrategi 2035 
för  Eslövs kommun 
 
Miljöpartiet i Eslöv går till val på “Eslöv- De många byarnas kommun” 
 
Demokratiskt dilemma. 
Strategin begränsas till att kommunen endast ta ansvar för orterna Eslöv, 
Marieholm och Löberöd.  Problemet med huvudmannaskap innebär i 
praktiken att övriga byar lämnas till sitt öde. I dessa byar bor 
kommuninvånare som är skattebetalare på samma villkor som i ovanstående 
orter. Det är en demokratifråga och innebär att medborgare inte behandlas 
likvärdigt i hela kommunen.  
 
Huvudmannaskap och samarbete. 
Eslövs kommun övergripande mål skall ligga till grund för ett hållbart 
resande och  även ligga till grund för dialoger med externa aktörer som 
exempelvis Skånetrafiken och Trafikverket.  
Miljöpartiet Eslöv anser att handlingen är en pappersprodukt utan bärighet 
och är starkt avgränsat i åtgärder och omfattning. Det är ett problem då 
kommunen inte äger frågan om hur det skall vara lätt att resa med 
kollektivtrafik i hela kommunen. Remissvaret från Trafikverket redovisar att 
det vore lämpligt att redogöra för om och ifall vilka nationella mål och 
styrdokument som trafikstrategin grundar sig på. Trafikverket efterfrågar ett 
resonemang i trafikstrategin gällande om kommunen avser att arbeta med att 
minska trafikökningen och i så fall på vilket sätt.  
Svaret från kommunen är svävande. 
Skånetrafiken som ansvarar kollektivtrafiken svarar med att inte svara på 
remissen. 
 
 
Organisationen inom kommunen. 
Det faktum att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden (MOS) ansvarar för 
arbetet med strategin och trafikplanen men inte äger frågan om fysisk 
planering är enligt vår åsikt förödande och begränsar starkt möjligheten till 
utveckling av ett hållbart samhälle. MOS nämnden är en förvaltande nämnd 
medan utvecklingsfrågorna såsom översiktsplanen ligger på 
kommunstyrelsen.  Skall målen med den långsiktiga inriktningen för 
kommunens strategiska arbete med  hållbara trafikfrågor uppfyllas för hela 
kommunen måste snarast hela kommunen inkluderas. Förhandlingar med 
Skånetrafiken och Trafikverket om huvudmannaskap vore på sin plats och 
att kommunen stöttar byalagen och byarnas utveckling.  
 
Med hänvisning till ovan reserverar jag mig till fördel för Miljöpartiet 
Eslövs avslagsyrkande på antagandet av föreliggande förslag till Eslövs 
trafikstrategi 2035 .  
 
 
För  Miljöpartiet Eslöv 
 
Göran T Andersson
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Återremissyrkande gällande  
”Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen 

(KS.2020.0206)” ärende 5, Kommunstyrelsen 2022-05-31 
 

Sverigedemokraterna ser generellt positivt på att arbeta med fördjupade översiktsplaner och att man 
har valt ut östra Eslöv. Negativt är att man har en alldeles för hög exploateringsgrad. 

Sverigedemokraterna anser att den bör omarbetas utifrån följande premisser: 

Järnvägsstaden 800 bostäder 

Inom det som beskrivs som Järnvägsstaden ska det tydligt framgå att området kan bebyggas med 
mellan 800 och 950 bostäder. Det ska inte tydligt framgå byggnader som är upp till åtta våningar 
höga, då det bör göras en djupare utredning av Eslövs kommuns stadssiluett och hur det förhåller sig 
till Lagerhuset. Eslövs kommun bör vara tydliga med att Lagerhuset är en viktig byggnad i staden och 
tydligt ska framhållas som det. Att byggnaden är Sveriges högsta bostadshus av trä måste också 
framhävas av omgivningen. Det är tveksamt om verkligen tillräcklig hänsyn har tagits till den 
kulturmiljö Lagerhuset bidrar med. 

Bruksstaden 50 bostäder 

Hela delen om det som beskrivs som Bruksstaden ska omarbetas till att bebyggas med 50 bostäder. 
Området är ytterst intressant och aktuellt, men inte främst för bostadsbebyggelse. Utan snarare för 
allmännyttiga verksamheter. Det har redan uttryckts ett behov av utbyggnad av gymnasieskolan och 
ytterligare behov finns att tillgodose. 

Berga 100 bostäder 

Berga trädgårdsstaden 250 bostäder 

Inom det som beskrivs som Berga trädgårdsstad har positiva förändringar efter remissversionen 
gjorts. En ytterligare förstärkning i detta är att ta bort ”flerfamiljshus” och tona ned att ”Längst 
söderut ska exploateringen vara tätast” för att framgå att det ska vara aningen tätare, i enlighet med 
att det inte är aktuellt med flerfamiljshus. 

Idrottsparken 0 bostäder 

Det ska inte bebyggas bostäder inom det som beskrivs som Idrottsparken. Även detta område ska 
bevaras för allmännytta verksamheter. 

Sverigedemokraterna yrkar att 

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

 

Fredrik Ottesen Cvetanka Bojcevska Ronny Thall
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Yrkande gällande ”Vårprognos 2022 (KS.2022.0009)” ärende 11, Kommunstyrelsen 
2022-05-31 

 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslagen till beslut i Vårprognos 2022. 

Man kan konstatera att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har ett prognosticerat överskott. Inom 
både investeringar och driftskostnader. Samtidigt finns det ett behov i Eslövs kommun på underhåll 
av väg med behov av förbättring. Vid behov av ytterligare beslut bör Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden återkomma med önskemål för att uppnå ambitionen. 

Eslövs kommun har kommit långt i planerna på en försäljning av Föreningstorget. Denna 
engångsintäkt kan förvaltas bättre än att utöka en redan stark prognos. Sverigedemokraterna ser ett 
kraftigt behov av att göra en insats på fiber. 

Sverigedemokraterna yrkar att 

- ställa sig positiv till att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden använder utrymme inom 
budget till en särskild satsning på underhåll av väg med behov av förbättring inom budget 
 

- Kommnunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun effektivast 
arbetar med engångsintäkten från försäljningen av Föreningstorget under förutsättning att 
en försäljning sker på fiber 

 

Fredrik Ottesen Cvetanka Bojcevska Ronny Thall
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunstyrelsen   2022-05-31 
 

Omröstningslista: § 129 
Ärende: Vårprognos 2022,  KS.2022.0009 
 
Omröstningslista(or) 
Vårprognos 2022 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ordförande X   
Catharina Malmborg (M), vice ordförande X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot X   
Christine Melinder (M), ersättare X   
Cvetanka Bojcevska (SD), ersättare  X  
Ronny Thall (SD), ersättare  X  
Bertil Jönsson (C), ersättare X   
Göran T Andersson (MP), ledamot   X 
David Westlund (S), ledamot X   
Resultat 9 3 1 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunstyrelsen   2022-05-31 
 

Omröstningslista: § 133 
Ärende: Antagande av prissättning för villatomter på Solvägen och Bygelvägen, del av Eslöv 
53:4, Eslövs kommun,  KS.2022.0036 
 
Omröstningslista(or) 
Antagande av prissättning för villatomter på Solvägen och Bygelvägen, del av Eslöv 53:4, 
Eslövs kommun 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ordförande X   
Catharina Malmborg (M), vice ordförande X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot X   
Christine Melinder (M), ersättare X   
Cvetanka Bojcevska (SD), ersättare  X  
Ronny Thall (SD), ersättare  X  
Bertil Jönsson (C), ersättare X   
Göran T Andersson (MP), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Resultat 10 3 0 
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