
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-08 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 09:00-11:30  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Anna Lorentzson (L) 
Agneta Nilsson (S) 
Tony Hansson (S) 
Bengt Andersson (M) 
Janet Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) (2:e vice ordförande) 
Ted Bondesson (SD) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Samuel Estenlund (KD) 
Jasmina Muric (C) 
Alexandra Nikoleris (V) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Christine Melinder (M) §§210-231 
Peter Sjögren (M) 
Eva Bengtsson (S) 
Jan-Åke Larsson (S) §§210-220, §§222-235 
Kerstin Ekoxe (S) 
Ronny Thall (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Linus Walemo (SD) 
Anna Osvaldsson (KD) 
Göran T Andersson (MP) 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg (kommundirektör) 

Helena Heintz (kommunsekreterare) 
Jan Tingecz (tf ekonomichef) 
Petra König (utvecklingsstrateg) §213 
Mikael Vallberg (plan- och exploateringschef) §§214-217 
Torsten Helander (planarkitekt) §§216-217 
Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §218 
Agneta Fristedt (kommunjurist) §§219-221 
Susanna Karlsson (chef inköp/upphandling) §219 
Oskar Skandevall (beredskapssamordnare) §224 

  
Utses att justera Fredrik Ottesen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-11-15   
  
Protokollet omfattar §§210-235 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Fredrik Ottesen (SD)  
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Innehåll 
 

§210 Val av protokolljusterare 

§211 Ändring av föredragningslistan 

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

§213 Information från Eslövs vatten 

§214 Godkännande av reviderade riktlinjer för markanvisningar 

§215 Godkännande av reviderade riktlinjer för exploateringsavtal 

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

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

§218 Genomförande av vinnande förslag i Örtofta och Marieholm 2022 

§219 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

§220 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

§221 Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen 
Energi AB 

§222 Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

§223 Förändring av den politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla 
från och med den 1 januari 2023 

§224 Extra medel för kommunens arbete med civilt försvar 

§225 Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande, till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

§226 Val av ledamöter och ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott 

§227 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till 
Rådet för Hälsa och Trygghet 

§228 Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet 

§229 Val av representanter för MalmöLundregionens styrelse 

§230 Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska 
kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 

§231 Val av representanter till styrgrupp för biosfärområdet 
Vombsjösänkan/Storkriket 
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§232 Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

§233 Kommundirektören informerar 

§234 Redovisning av delegeringsbeslut 

§235 Anmälningar för kännedom 
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§ 210  

Val av protokolljusterare  

Fredrik Ottesen (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 15 november 
2022. 

Till ersättare utses Catharina Malmborg (M). 

Paragrafen är justerad 
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§ 211  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendena Extra medel för kommunens arbete med civilt 
försvar och Extra sammanträde med kommunstyrelsen läggs till dagordningen. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 212    KS.2022.0027 

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

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om Kommunledningskontorets 
verksamhet. 

Målen finns i det politiska handlingsprogrammet som sträcker sig till och med 2022. 
Kommunledningskontoret har en god måluppfyllelse kring de flesta effektmålen och 
en del kvarstående utmaningar vad gäller några av dem, bland annat 
bostadsbyggnation, näringslivsklimat och digitalisering. 

Prognosen är att Kommunledningskontoret gör ett överskott om 1 miljon kronor 
jämfört med budget. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Inom Kommunledningskontoret finns 
kommunövergripande stabsfunktioner. Här finns även ansvaret för krisberedskap. 
Tillväxtavdelningen ansvarar bland annat för näringslivsfrågor, översikts- och 
detaljplanering och mark- och exploatering. 

Väsentliga framtidsfrågor är bland annat det ekonomiska läget, trygghetsfrågor och 
näringslivsfrågor.  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 213    KS.2022.0456 

Information från Eslövs vatten  

Ärendebeskrivning  
Eslövs vatten är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun och VA SYD. Syftet 
med projektet är att hålla samman de strategiska vattenfrågorna samt öka samarbetet 
och kunskapen både gällande ansvar och också sakfrågor. Enligt 
projektbeskrivningen ska fem planer tas fram: nödvattenplan, dagvatten och 
översvämningsplan, sjö- och vattendragsplan, vattenförsörjningsplan och VA-
utbyggnadsplan. Utöver detta ska även ett seminarium arrangeras varje år. 

Projektet har en styrgrupp med medlemmar från både Eslövs kommun och VA SYD. 
Styrgruppen träffas cirka fyra gånger per år. För varje plan har det även utsetts en 
arbetsgrupp med representanter från båda organisationer. 

Under 2019 gick startskottet för det tvååriga projektet. Under 2021 beslutades det att 
förlänga projekttiden, dels för att alla fem planer inte var framtagna, dels för att 
samarbetet och informationsutbytet ansågs värdefullt. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Information om Eslövs vatten 
 

Beredning 
Arbete har pågått med de fem planerna men det har varit problematiskt att tillsätta 
resurser samtidigt från båda organisationer. Då båda organisationers kunskaper och 
kompetenser har krävts för samarbetet så har tidplanen inte kunnat hållas. Trots detta 
har en Dagvatten- och översvämningsplan tagits fram och antagits av 
kommunfullmäktige (2020-10-26 Kf § 77). 

En sjö- och vattendragsplan togs fram under 2021. Den har dock inte antagits då det 
har beslutats att den inte ska ligga inom ramen för Eslövs vatten utan istället ingå i 
Naturmiljöplanen för Eslövs kommun. 

Under våren 2022 uppdaterades och aktualiserades den befintliga VA-utbyggnads-
planen. Samtidigt som den skulle godkännas av styrgruppen för att sedan lyftas till 
kommunfullmäktige för antagande, blev styrgruppen varse om en kommande 
lagändring som kunde ha en påverkan. 

I juni beslutade riksdagen om en ändring i lagen om allmänna vattentjänster. Lag-
ändringen som träder i kraft 1 januari 2023 medför att kommuner ska ta fram en 
vattentjänstplan och att den ska vara antagen senast 31 december 2023. Vattentjänst-
planen kommer bland annat att omfatta delar av det som VA-utbyggnadsplanen 
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innehåller och därför beslutade styrgruppen att inte lyfta den uppdaterade VA-
utbyggnadsplanen till kommunfullmäktige. 

På samma vis kommer sannolikt delar av vattenförsörjningsplanen omfattas av 
vattentjänstplanen. Därmed har arbetet med denna inte påbörjats. Arbetet med 
nödvattenplanen kan däremot fortsätta så fort en resurs på VA SYD är tillgänglig. 

Styrgruppen för Eslövs vatten sammanträdde 14 oktober 2022. Vid mötet 
presenterades en fördjupad information om lagändringen och nya lagens innehåll. 
Därefter beslutades det att vattentjänstplanen ska tas fram inom ramen för Eslövs 
vatten och det diskuterades vilka kompetenser och organisation detta kräver. 

VA SYD har påbörjat en förstudie för att identifiera och definiera riksdagens 
förväntningar på innehållet i en vattentjänstplan. Först när denna är klar kan 
överlappningen med VA-utbyggnadsplanen och vattenförsörjningsplanen fastställas 
och vad det innebär för ett eventuellt fortsatt arbete med dessa planer. 

Vid mötet presenterade Eslövs kommun resultatet av den revisionsrapport som avser 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över VA-verksamheten som hanteras av 
kommunalförbundet VA SYD. Till följd av revisionen uppdrar kommunstyrelsen åt 
Eslövs vatten att införa regelbunden rapportering till kommunstyrelsen och Eslövs 
ägarnämnd inom VA SYD. Styrgruppen beslutade att utöver informationsmötena, 
varav det första är 8 november 2022 inför kommunstyrelsen, även skicka 
mötesprotokollen till kommunstyrelsen och Eslövs ägarnämnd för kännedom. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Eslövs ägarnämnd i VA SYD 

Paragrafen är justerad 
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§ 214    KS.2022.0413 

Godkännande av reviderade riktlinjer för markanvisningar  

Ärendebeskrivning  
Den 1 januari 2015 trädde en lagstiftning i kraft, lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Lagstiftningen innebär att varje kommun som ämnar 
använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha antagna riktlinjer 
för markanvisning. Den 29 maj 2017 antog kommunfullmäktige Eslövs kommuns 
riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna behöver nu revideras. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Godkännande av revidering av riktlinjer för markanvisningar 
• Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning 
• Kommunfullmäktiges beslut § 53, 2017 Antagande av riktlinjer för 

markanvisningar 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för markanvisning med synliga ändringar 
 

Beredning 
Revideringen av riktlinjerna har framarbetats av Kommunledningskontoret. 
Förvaltningen föreslår att rödmarkerad text försvinner och grönmarkerad text 
tillkommer. Riktlinjerna har gjorts relativt öppna för att de ska vara en grund att stå 
på vid markanvisningar. Alla markanvisningar är olika och det är viktigt att ha 
möjlighet att anpassa sig efter förhållanden i varje enskild markanvisning. 

Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar: Markanvisningstiden som 
tidigare var sex månader föreslår förvaltningen att förlänga till tolv månader. Tolv 
månader gäller i normalfallet men tiden beslutas i samband med markanvisningen. 
Markanvisningsavgiften, som tidigare kallades optionsavgift, föreslår förvaltningen 
att den inte ska återbetalas om markanvisningstiden förlängs. Det kan fungera som 
incitament för byggherren att färdigställa sitt förslag på byggnation innan 
markanvisningstiden är slut. 

Förvaltningen föreslår att skriva in i riktlinjerna att markanvisningsavgiften normalt 
är 1 procent av den beräknade köpeskillingen men att avgiften beslutas i samband 
med varje enskild markanvisning. 

Förvaltningen föreslår att stycket om att anmäla intresse för markanvisningar ändras. 
Kommunen har idag en e-tjänst där intressenter kan registrera sig för kommande 
markanvisningar och försäljningar och därför bör riktlinjerna hänvisa till e-tjänsten. 
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Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av Riktlinjer för 
markanvisningar. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 215    KS.2022.0414 

Godkännande av reviderade riktlinjer för exploateringsavtal  

Ärendebeskrivning  
Kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Kommunfullmäktige antog den 26 
november 2018 Eslövs kommuns riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska 
ses över senast oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Godkännande av revidering av riktlinjer för exploateringsavtal 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt 

huvudmannaskap 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt 

huvudmannaskap 
• Kommunfullmäktiges beslut § 122, 2018 Antagande av riktlinjer för 

exploateringsavtal 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt 

huvudmannaskap med synliga ändringar 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt 

huvudmannaskap med synliga ändringar 
 

Beredning 
Riktlinjerna för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap används när kommunen avser att ingå exploateringsavtal, vilket 
vanligtvis sker vid framtagande av nya detaljplaner. Exploateringsavtalet reglerar 
genomförandet av en detaljplan som avser mark som inte ägs av kommunen. Avtalet 
tecknas mellan kommunen och byggherren eller fastighetsägaren. Riktlinjerna anger 
bland annat grunden för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner. 

Genomförandefrågor, ansvars- och kostnadsfördelning skiljer sig åt beroende på om 
allmän platsmark i detaljplanen läggs ut med enskilt eller kommunalt 
huvudmannaskap. Därav har Eslövs kommun två separata riktlinjer som gäller vid 
kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap. 

Riktlinjerna för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap ska ses över i oktober 2022. Förvaltningen föreslår mindre 
förändringar i riktlinjerna för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap. Text som förvaltningen föreslår ska försvinna är markerat med rött 
och text som ska tillkomma är markerat med grönt. 
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Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i riktlinjerna för enskilt 
huvudmannaskap: Förvaltningen föreslår att exploatören ska ta fram en tidplan som 
omfattar genomförande, besiktning, överlämnande med mera av allmän platsmark. 
Förvaltningen föreslår även att skriva in ett stycke med namn Övrigt. Textstycket 
finns sedan tidigare med i Riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i riktlinjerna för kommunalt 
huvudmannaskap: Förvaltningen föreslår att en mening rörande drift och underhåll 
försvinner från riktlinjerna för kommunalt huvudmannaskap eftersom drift och 
underhåll inte ska regleras i exploateringsavtal. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderade riktlinjer för exploateringsavtal 
vid kommunalt huvudmannaskap för Eslövs kommun. 

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderade riktlinjer för exploateringsavtal 
vid enskilt huvudmannaskap för Eslövs kommun. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att framtida revideringar av riktlinjerna görs 
av kommunstyrelsen i enlighet med beslutade riktlinjer för styrdokument. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
 

  

14 ( 46 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-08 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 216    KS.2021.0222 

Antagande av exploateringsavtal för detaljplan för Äspingen 1, 2 samt 
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; Förslag att anta exploateringsavtal för Äspingen 1 och 2 och 

del av Eslöv 54:2 
• Förslag till exploateringsavtal för Äspingen 1 med flera 
 

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. Kommunstyrelsen godkände 
exploateringsavtalet i maj 2022 men ärendet drogs ur inför kommunfullmäktige. 
WSP hittade större vattensalamandrar i märgelgraven inom planområdet och de har 
tagit fram en utredning kring hur större vattensalamandrar påverkas av den planerade 
verksamheten. 

På grund av utredningen har Kommunledningskontoret gjort vissa tillägg i 
exploateringsavtalet. Exploatören ansvarar för att utföra skyddsåtgärder för att 
minimera och undvika negativ påverkan som kan uppstå från planerad verksamhet på 
större vattensalamandrar. Exploatören ska utföra de åtgärder som nämns i 
utredningen. Förlängningen och utbyggnaden av Lidängsvägen ska anläggas med 
gräsarmerad betong och ledarmar ska anläggas runt märgelgraven. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S), Agneta Nilsson (S), Catharina Malmborg (M) och Anna 
Lorentzson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Paragrafen är justerad 
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§ 217    KS.2020.0150 

Antagande av detaljplan för 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. Ärendet var i våras uppe för politiskt antagande men 
Kommunledningskontoret drog ur ärendet inför kommunfullmäktige då en utredning 
visade förekomst av större vattensalamander i planområdet. Därefter har en 
utredning, inkluderande förslag till åtgärder gjorts i syfte att inte riskera förekomsten. 
Ärendet har kompletterats utifrån utredningen och planförslaget 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 Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 54:2 
• Plankarta Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 54:2 
• Granskningsutlåtande Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 54:2 
• Samrådsredogörelse Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 5214, 

granskningshandling 2022-03-01 
• Dagvatten- och skyfallsutredning för Äspingen 1 och 2, 2021-02-15 rev 2022-01-

20 
• Riskutredning för detaljplan (Afry, 2021-11-09, Rev B) 
• Trafik- och mobilitetsutredning (Sweco, 2021-02-19) 
• PM – Geoteknik och markmiljö (PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-02-12) 
• Utredning av påverkan på större vattensalamander 2022-10-06 
• Grodinventering i småvatten, komplettering 
• Småbiotoper inom planområde Fördjupning för Östra Eslöv, Eslövs kommun 

2007 
• Kommunstyrelsens beslut § 135, 2022 Antagande av detaljplan för fastigheterna 

Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 
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Beredning 
Få frågor har föranlett justeringar sedan granskningen, varför planförslaget ligger 
färdigt att antas. Byggrätten har med hänvisning till Trafikverkets yttrande flyttats 
ytterligare två meter bort från Trafikverkets väg och bestämmelse om gräsarmerad 
betong har lagts till som markmaterial i den norra delen av planområdet I övrigt har 
endast redaktionella justeringar gjorts. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Agneta Nilsson (S) och Anna Lorentzson (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås 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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§ 218    KS.2022.0206 

Genomförande av vinnande förslag i Örtofta och Marieholm 2022  

Ärendebeskrivning  
I den styrande majoritetens budget för 2020 stod det att ”Kommunen kommer […] ge 
de boende på landsbygden direkt inflytande över årliga investeringsmedel med 1 
miljon kronor första året 2020 och därefter 1,5 miljoner kronor per år”. I budget för 
2002 finns summan avsatt. Kommunstyrelsen antog de reviderade riktlinjerna för 
landsbygdsutveckling i september 2022 och under 2022 har den tredje omgången 
genomförts i området kring Örtofta och Marieholm. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Genomförande av vinnande förslag i Örtofta och Marieholm 

2022 
• Förslag, Nytt promenadstråk - Örtofta 
• Förslag, Utegym Marieholm 
• Förslag, Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp 
 

Beredning 
Förslagen har lämnats av medborgare och sedan röstats fram av boende i området. 
Varje boende har kunnat lämna tre röster per person och man har röstat fram de 
vinnande förslagen. 

75 förslag lämnades in från de boende och av dessa gick 42 vidare till omröstning. 
Varje röstande kunde lämna maximalt tre röster fördelade på olika förslag och totalt 
lämnades 522 röster. Detta är en minskning jämfört med tidigare år då man lämnade 
2956 röster 2020, 1080 röster 2021. Under 2022 har vi bytt det digitala verktyg som 
man lämnar förslag och röstar i, och det nya systemet medger bara en röst per förslag 
– tidigare kunde man lägga alla sina tre röster på samma förslag. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att antalet röster gått ner ytterligare – man lägger bara en röst på 
sitt favoritförslag medan man tidigare år lagt tre. Samtidigt har andelen godkända 
förslag som lämnats in ökat från runt 30% tidigare år till drygt 50% vilket är ett 
tecken på att det nya systemet ger en bättre överblick över lagda förslag. 

De förslag som fick flest röster och som föreslås utredas vidare inför genomförandet 
är: 

• Örtofta - Nytt promenadstråk (31 röster, 5,9% av antalet röster) 
• Marieholm - Utegym Marieholm (56 röster, 10,7 % av antalet röster) 
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Vidare fick förslaget ”Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp” 51 
röster och även detta förslag föreslås utredas för eventuellt genomförande. 

I enlighet med de reviderade riktlinjerna för landsbygdsutveckling ska de vinnande 
förslagen utredas vidare utifrån markägande och genomförbarhet. Eventuella avtal 
med markägare måste tecknas innan förslagen kan genomföras av berörd förvaltning. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslut om 
genomförande till kommunstyrelsens arbetsutskott, om inga förändringar skett 
gällande vilka förslag som ska genomföras. 

Samtliga projekt kommer att redovisas, inklusive ekonomi, till kommunstyrelsen 
innan 2023 års utgång, men det är osannolikt att projekten är genomförda under 
2023. 

Beslut 
- Förslag om Nytt promenadstråk i Örtofta, Utegym i Marieholm och Bättre cykelväg 
ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp utses till vinnande bidrag i omröstning om 
landsbygdsmiljonen, och beslutet skickas för utredning inför genomförandet till 
Kommunledningskontoret i dialog med berörda förvaltningar. 

- Efter utredning tas beslut om genomförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, om 
inga förändringar skett gällande vilka förslag som ska genomföras. 

- Finansieringen sker genom medel avsatta för landsbygdsutveckling. 

- Status för samtliga projekt redovisas till kommunstyrelsen innan utgången av 2023. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Sökande Örtofta 
Sökande Marieholm 
Sökande Östra Karaby 
Byalagen i Örtofta och Marieholm 

Paragrafen är justerad 
 

  

20 ( 46 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-08 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 219    KS.2022.0349 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning  
Delegeringsordningar påverkas bland annat av ändringar i lagstiftning, förändringar i 
bemanning och organisation. Återkommande översyn och revidering av en 
delegeringsordning är därför en viktig del för att skapa förutsättningar för en 
effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider. 

På grund av ändringar bland annat i kommunens organisation och policy för inköp 
och upphandlingar behöver kommunstyrelsens delegeringsordning revideras. Senaste 
revideringen gjordes genom beslut av kommunstyrelsen den 8 februari 2022 (§ 46, 
2022). 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Delegeringsordning för kommunstyrelsen, revidering 
• Delegeringsordning för kommunstyrelsen - förslag till revidering 
 

Beredning 
Föreliggande förslag har beretts av Kommunledningskontoret där samtliga chefer har 
arbetat för att fånga upp de förändringar som de ser behov av. 

De föreslagna förändringarna är markerade med röd och grön text i beslutsunderlaget 
”Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, allmänna ärenden, 
firmateckningsrätt inklusive förteckning avseende tillsyn enligt miljöbalken - förslag 
till revidering”. Röd text är förslag på att ta bort. Grön text är förslag på att lägga till. 
Det finns också kommentarer till de föreslagna ändringarna i detta underlag. 

Beslut 
- Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun antas att 
gälla från och med den 12 december 2022. 

Beslutet skickas till  
Samtliga medarbetare på Kommunledningskontoret 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hörby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Paragrafen är justerad 
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§ 220    KS.2022.0429 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer  

Ärendebeskrivning  
Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för framställning av 
sprängmedel. 

Kommunen ansvarar för tillsynen inom kommunen enligt bestämmelserna i EU:s 
förordning om sprängämnesprekursorer, i de delar tillsynen avser ekonomiska 
aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för 
tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om 
tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt samma förordning. 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsynen. 

Eslövs kommuns gällande taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer, antogs av 
kommunfullmäktige den 26 oktober 2015, behöver revideras för att förtydliga 
uppdraget samt uppdatera avgiften så att intäkterna täcker kostnaderna enligt 
självkostnadsprincipen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
• Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 143, 2022 Taxa för tillsyn enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer 
• Revideringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 

Beredning 
En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar 
tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En 
kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de 
tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är 
uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer, enligt 6 § 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Enligt 11 § samma lag får avgift tas 
ut för tillsynen enligt lagen. 

Miljö och Samhällsbyggnad har lämnat förslag på revidering och föreslår 

• att taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer revideras för att bättre 
stämma överens med övriga taxor för miljöavdelningens tillsynsuppdrag. 
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• att taxan byter namn från ”Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer” till 
”Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer”. 
  

Övriga ändringar illustreras i beslutsunderlag ”Revideringar i taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer”. Det har skett tillägg av nödvändiga paragrafer 
för avgiftsuttag. Bland annat förtydligas vem avgiften ska betalas till. Med de 
förslagna revideringarna stämmer taxan bättre överens med Miljö och 
Samhällsbyggnads övriga taxor för tillsyn. 

Miljö och Samhällsbyggnad föreslår att avgiften höjs från 900 kronor per timme till 
1123 kronor. 1123 kronor är den aktuella timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken (år 
2022) och täcker kostnaden för tillsynen. Taxa enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer har inte reviderats sedan den antogs år 2015 och här därmed 
felaktig timavgift. 900 kronor per timme räcker inte till att täcka kostnaden för 
tillsynen. När tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer blir ett prioriterat 
tillsynsområde kommer intäkterna täcka kostnaderna enligt självkostnadsprincipen (2 
kap. 6 § förvaltningslagen). 

Kommunledningskontoret har inget att erinra på föreslagen revidering utan föreslår 
att kommunfullmäktige antar revideringarna att höja avgiften från 900 kronor i 
timmen till 1123 kronor i timmen att gälla från och med den 1 januari 2023 och 
ändra namnet på taxan så att det framgår att taxan avser tillsynen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Bengt Andersson (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att Taxans namn ändras från ”Taxa enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer” till ”Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer” att gälla från den 1 januari 2023. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att reviderad taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer antas att gälla från den 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 221    KS.2022.0406 

Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen 
Energi AB  

Ärendebeskrivning  
Kraftringen AB är ett kommunägt koncernmoderbolag med ett helägt dotterbolag, 
Kraftringen Energi AB (publ), från vilket all operativ verksamhet utgår. 

Kraftringen Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ). 

Kraftringen Service AB är en del av en större värdekedja för nätleverans och 
belysning. Verksamheten inkluderar allt från nybyggnation och installation till 
periodiskt underhåll. 

Den marknad för elkraftsentreprenader som Kraftringen Service AB verkar på 
präglas av hög konkurrens och låga marginaler. Kraftringens styrelse har efter 
genomförd affärs- och marknadsanalys föreslagit för sina ägare att Kraftringen 
Service AB ska avyttras. Kraftringen önskar inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till 

Kraftringen Energi AB 
• Kraftringen AB styrelsens begäran om särskilt ställningstagande 
 

Beredning 
Det kommunala bolaget Kraftringen AB ägs av fyra kommuner, Lund (82,4 %), 
Eslöv (12 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). Kraftringen AB är 
koncernmoderbolag med ett helägt dotterbolag, Kraftringen Energi AB (publ), från 
vilket all operativ verksamhet utgår. 

Kraftringen Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ). 
Bolaget bedriver entreprenad, servicetjänster och tekniska tjänster inom elkraft och 
belysning. Kunderna är i huvudsak elnätsbolag, byggbolag, kommuner, 
markentreprenörer, industri och andra bolag inom Kraftringenkoncernen. 

Kraftringen Service AB verkar på marknaden för elkraftsentreprenader, som präglas 
av hög konkurrens och låga marginaler. Trots att bolaget har expanderat med flera 
nya avtal under 2021 har resultatutvecklingen varit negativ de senaste åren. 

Kraftringens styrelse har låtit göra en affärs- och marknadsgenomlysning av 
Kraftringen Service AB utifrån tre strategiska scenarier: behålla, utveckla eller 
avyttra. 
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Utredningen visar att det framöver krävs satsningar inom affärs- och 
verksamhetsutveckling och marknadstillväxt. Analysen visar även att Kraftringen 
inte behöver äga Kraftringen Service AB för att klara sin långsiktiga målsättning och 
resultatutveckling. Styrelsen bedömer att det kan finnas ägare som har bättre 
förutsättningar än Kraftringen. 

Bolagsledningen bedömer att en avyttring av Kraftringen Service AB ger Kraftringen 
bättre förutsättningar att fokusera på kärnverksamheten och att öka lönsamheten 
inom områdena produktion av förnybar energi, energidistribution och 
energieffektivisering. Den väntas också ge koncernen som helhet ökat ekonomiskt 
utrymme för andra investeringar och initiativ. 

Den 15 september 2022 hölls ett extra samråd mellan ägarna i Kraftringen AB för att 
informera om processen och inhämta ägarnas synpunkter. Ägarna ställde sig positiva 
till förslaget att avyttra Kraftringen Service AB. 

Den 16 september 2022 inkom en skrivelse från Kraftringen Energi AB, ställd till 
kommunfullmäktige i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun, med en anmodan 
om att kommunfullmäktige i ägarkommunerna ska ta ställning i frågan då en 
avyttring av ett kommunägt aktiebolag är föremål för kommunfullmäktiges 
ställningstagande. 

Kraftringen AB har som kommunalt ändamål att på affärsmässiga grunder utveckla 
en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. Ägardirektivet säger att Kraftringen 
inom sitt uppdrag ska: ”[…] bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att 
utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde, 
säkerställa att koncernens energileveranser sker med hög leveranssäkerhet och en 
hög servicenivå till marknadsmässigt pris, samt att verka för en skälig utdelning till 
ägarna med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov […]”. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att en avyttring av Kraftringen Service 
AB inte påverkar Kraftringens förmåga leva upp till det kommunala ändamålet, ej 
heller viljeinriktningen i ägardirektivet. Den affärsmässiga bedömningen av 
affärsnyttan med försäljningen ankommer på bolaget styrelse. En avyttring väntas 
bidra till riskeliminering inom koncernen, öka fokus på kärnverksamheten och 
frigöra kapital till kommande investeringar. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner avyttringen. 

Jäv 
Jan-Åke Larsson deltar inte i ärendet på grund av jäv. 
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Yrkanden 
Johan Andersson (S) föreslår att ärendet vidaredelegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott där det kompletteras med information kring påverkan på krisberedskap 
och säkerhet inför beslut. Catharina Malmborg (M), Agneta Nilsson (S), Samuel 
Estenlund (KD) och Jasmina Muric (C) instämmer i förslaget. 

Beslut 
- Ärendet vidaredelegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott där det kompletteras 
med information kring påverkan på krisberedskap och säkerhet inför beslut. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 222    KS.2022.0474 

Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

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

Kommunjurist Agneta Fristedt har sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på 
ersättare. Den 1 november 2022 börjar Nina Friberg arbeta i Eslövs kommun och hon 
kan från och med den 1 december 2022 utses som DSO. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 

Beslut 
- Kommunjurist Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
från den 1 december 2022. 

- Nina Friberg utses som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 1 
december 2022. 

- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen,  och för kommunfullmäktige under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunjurist Agneta Fristedt avgår som 
dataskyddsombud för kommunfullmäktige från den 1 december 2022. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att utse Nina Friberg som dataskyddsombud 
för kommunfullmäktige från och med den 1 december 2022. 
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Beslutet skickas till  
Agneta Fristedt 
Nina Friberg 
Dataskyddsamordnarna 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 223    KS.2022.0457 

Förändring av den politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla 
från och med den 1 januari 2023  

Ärendebeskrivning  
En ny mandatperiod har föranlett en diskussion om förändring av antalet ledamöter 
och ersättare i barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Förändring i den politiska organisationen i Eslövs kommun att 

gälla från och med 1 januari 2023 
 

Beredning 
Ärendet har inte beretts av Kommunledningskontoret. 

Yrkanden 
Jasmina Muric (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut med följande 
tillägg: "Att en arbetsgrupp bestående av representanter från alla partier gör en 
uppföljning och utvärdering om hur ändringarna i antalet nämndsledamöter har 
påverkat nämndernas arbete och de demokratiska processerna. Utvärderingen av 
detta arbete ska presenteras för kommunfullmäktige senast våren 2026." 

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut och avslag på 
Jasmina Murics (C) tilläggsyrkande. Agneta Nilsson (S) instämmer i yrkandena. 

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

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande ska gälla från och med 2023-01-
01: 

• Barn- och familjenämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju 
ersättare. 

• Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio 
ersättare. 
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• Servicenämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 

• Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

 
Reservation 
Jasmina Muric (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 224    KS.2022.0475 

Extra medel för kommunens arbete med civilt försvar  

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

Med anledning av senare tids händelser har kommunens centrala krisledning varit 
aktiverad, fram till 2022-09-28, och den lägesbild som tagits fram visar att 
kommunen behöver agera inom vissa områden kopplade till det civila försvaret. 

Tempoväxlingen kommer att innebära att ett antal investeringar inom kommunens 
samhällsviktiga infrastrukturer behöver genomföras och att kommunens robusthet 
och förmåga till ledning och styrning vid höjd beredskap behöver stärkas. 

Med anledning av ovan beskrivet har kommunens beredskapssamordnare tagit fram 
ett förslag på inköp av prioriterade varor/tjänster som ska stärka kommunens 
förmåga inom samhällsviktig infrastruktur. Beredskapssamordnarna äskar 155 000 
kronor för ändamålet. Förslaget kan ses som ett första steg i det pågående arbetet 
med att stärka kommunens förmåga inom civilt försvar. De prioriterade inköpen ska 
implementeras under 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Extra medel för kommunens arbete med civilt försvar 
 

Beredning 
Med anledning av den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges 
närområde har kommunens beredskapsorganisation tagit fram ett förslag på 
investeringar inom kommunens arbete med civilt försvar. 

Kommunens pågående arbete med civilt försvar utgår huvudsakligen från: 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
 
För att öka samhällets motståndskraft och beredskap inför och vid höjd beredskap på 
lokal nivå har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för 
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samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat om en överenskommelse som 
förtydligar kommuners arbete med civilt försvar. Överenskommelsen innehåller ett 
antal fokusområden, varav tre är särskilt prioriterade, dessa är kompetenshöjning 
gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och dess bemanning. 

Utöver överenskommelsen från SKR och MSB har försvarsmakten också uttryckt en 
förväntan att Sveriges kommuner ska lägga särskilt fokus på sin förmåga att leda och 
samordna sitt arbete lokalt och regionalt vid höjd beredskap. 

Exempel på samhällsviktig infrastruktur där kommunen behöver stärka sin redundans 
är sådant som reservkraft och drivmedelsdepåer, nödvatten, sambandsutrustning, 
beredskapsförråd och trygghetspunkter 

Det fortsatta arbetet med att stärka kommunens samhällsviktiga infrastruktur inom 
ramen för krisberedskap och civilt försvar kommer att medföra ytterligare kostnader, 
troligen en större kostnad. Kommunledningskontoret återkommer med en önskad 
budget för detta. 

Sekretess inom offentlighets- och sekretesslagen 
Åtgärderna som föreslås i detta ärende beskrivs endast övergripande. Detaljerade 
uppgifter rörande kommunens pågående och planerade arbete inom 
totalförsvarsplaneringen sorterar under försvarssekretess (OSL kap 15, 2 §) 
alternativt under risk- och sårbarhetsanalyser m.m. (OSL kap 18, 13 §). 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD), Samuel Estenlund (KD) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunens arbete med civilt försvar beviljas 155 000 kronor. Detta finansieras av 
kommunstyrelsens disponibla medel. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 225    KS.2022.0463 

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande, 
till kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse ett arbetsutskott med fem 
ledamöter och fem ersättare jämte ordförande och vice ordförande. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Johan Andersson (S), sig själv samt Agneta 
Nilsson (S) till ledamöter. 
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv till ledamot. 
Alexandra Nikoleris (V) nominerar Jasmina Muric (C) till ledamot. 

Catharina Malmborg (M) nominerar Johan Andersson (S) till ordförande och sig 
själv till vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 

Ordföranden ställer sedan proposition på nomineringen till ordförande och vice 
ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Anna Lorentzson (L), Tony Hansson (S) och 
Bengt Andersson (M) till ersättare. 
Fredrik Ottesen (SD) nominerar Cvetanka Bojcevska (SD) och Anna Osvaldsson 
(KD) till ersättare. 
Jasmina Muric (C) nominerar Alexandra Nikoleris (V) till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på respektive nominering och finner att 
kommunstyrelsen utser följande ersättare: Anna Lorentzson (L), Tony Hansson (S), 
Bengt Andersson (M), Cvetanka Bojcevska (SD) och Anna Osvaldsson (KD). 

Beslut 
- Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden fram till 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen nästa gång utses: 

Johan Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Agneta Nilsson (S) 
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Fredrik Ottesen (SD) 
Jasmina Muric (C) 

- Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för samma tid utses: 

Anna Lorentzson (L) 
Tony Hansson (S) 
Bengt Andersson (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Anna Osvaldsson (KD) 

- Till ordförande för samma tid utses Johan Andersson (S) och till vice ordförande 
utses Catharina Malmborg (M). 

Beslutet skickas till  
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 226    KS.2022.0464 

Val av ledamöter och ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse ett arbetsgivarutskott med tre 
ledamöter varav en ordförande. 

Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) nominerar Catharina Malmborg (M) till ledamot och ordförande 
och Johan Andersson (S) till ledamot. 

Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv till ledamot. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 

Ordföranden ställer sedan proposition på nomineringen till ordförande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt denna. 

Beslut 
- Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott för perioden fram till 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång utses: 

Catharina Malmborg (M) 
Johan Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 

- Till ordförande för samma tid utses Catharina Malmborg (M). 

Beslutet skickas till  
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 227    KS.2022.0465 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till 
Rådet för Hälsa och Trygghet  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse två ledamöter och en ersättare 
samt ordförande och vice ordförande i Rådet för Hälsa och Trygghet. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Johan Andersson (S) till ledamot och 
ordförande och sig själv till ersättare. 
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv till ledamot och vice ordförande. 
Ted Bondesson (SD) nominerar sig själv till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på nomineringarna till ledamöter samt ersättare och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Ordföranden ställer sedan proposition på nomineringarna till ordförande och vice 
ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslut 
- Till ledamöter i Rådet för Hälsa och Trygghet för perioden fram till 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång utses: 

Johan Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD) 

- Till ersättare för samma tid utses: 

Catharina Malmborg (M) 
Ted Bondesson (SD) 

- Till ordförande för samma tid utses Johan Andersson (S) och till vice ordförande 
utses Fredrik Ottesen (SD). 

Beslutet skickas till  
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 228    KS.2022.0466 

Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Christine Melinder (M) till ledamot. 

Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv till ledamot. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på nomineringarna och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dessa. 

Beslut 
Till ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet utses för mandatperioden 2023-2026 
Christine Melinder (M) och Fredrik Ottesen (SD). 

Beslutet skickas till  
Lönekontoret 
Kommunala Pensionärsrådet 

Paragrafen är justerad 
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§ 229    KS.2022.0467 

Val av representanter för MalmöLundregionens styrelse  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att utse två representanter till MalmöLundregionens styrelse 
för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Johan Andersson (S). 
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dessa. 

Beslut 
- Till representanter till MalmöLundregionens styrelsen för mandatperioden 2023-
2026 utses Johan Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD). 

Beslutet skickas till  
MalmöLundregionen 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 230    KS.2022.0394 

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska 
kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har möjlighet att till Länsstyrelsen i Skåne län inkomma med 
förslag på en person som är lämplig som begravningsombud för dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan. 

Ombudet utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från den 1 januari året efter det år 
då det hållits val till kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett ombud 
omfattar församlingarna i en kommun. Uppdraget är inte politiskt. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Göran Granberg. 

Beslut 
- Göran Granberg, Hviderups gods 241 93 Eslöv, föreslås som begravningsombud 
från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Beslutet skickas till  
Göran Granberg 
Länsstyrelsen Skåne 

Paragrafen är justerad 
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§ 231    KS.2022.0104 

Val av representanter till styrgrupp för biosfärområdet 
Vombsjösänkan/Storkriket  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med samarbetsavtalet för biosfärområdet Vombsjösänkan/Storkriket ska 
varje deltagande kommun utse två representanter till en styrgrupp. Representanterna 
ska utses av respektive kommuns kommunstyrelse. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) nominerar Bengt Andersson (M). 
Jasmina Muric (C) nominerar Alexandra Nikoleris (V). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på nomineringarna och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dessa. 

Beslut 
- Till Eslövs kommuns representanter i styrgrupp för biosfärområdet 
Vombsjösänkan/Storkriket utses Bengt Andersson (M) och Alexandra Nikoleris (V). 

Beslutet skickas till  
Biosfärområdet Vombsjösänkan/Storkriket 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 232  

Extra sammanträde med kommunstyrelsen  

Det finns behov av att hålla ett extra sammanträde med kommunstyrelsen för att 
lämna förslag till budget för 2023. Förslaget är att hålla det den 30 november kl 
17.00. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 30 november kl 17.00. 

Paragrafen är justerad 
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§ 233    KS.2022.0030 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om: 

• Extra utredningsuppdrag för Merab.  

• Medlemssamråd med Räddningstjänst syd där beslut togs kring ytterligare 
bidrag för 2023. 

• Kraftringen – pågående diskussioner avseende förändring av aktieägaravtalet. 

• Regionalt råd – Länsstyrelsen kallar olika aktörer för att diskutera 
säkerhetsfrågor och civilt försvar. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 234  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2019.0284-21 Avtalsförlängning Johans Trädgård & Miljö i Skåne AB 2023-

12-31 

KS.2022.0155-3 Avtalsförlängning Taylor Dream Big AB 2024-03-22 

KS.2022.0284-5 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av pressrum 

KS.2022.0284-13 Beslut om avbrytande av direktupphandling avseende Pressrum 

KS.2022.0115-20 Tilldelningsbeslut Minnesgåvor 2022 

KS.2021.0450-8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125, 2022 Överlåtelse 
av del av fastigheten Datorn 1, Eslöv 

KS.2022.0274-9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126, 2022 Beslut om 
planområde för detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 
54:2 och del av Ödlan 8 i Eslöv, Eslövs kommun 

KS.2022.0343-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §127, 2022 Eslövs 
byggnadsvårdspris 2022 

KS.2022.0451-1 Avtal om lägenhetsarrende del av Eslöv Östra Gårdstånga 5:28 i 
Flyinge 

KS.2021.0500-5 Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv Ölycke 1:144 

KS.2021.0309-6 Överenskommelse om fastighetsreglering Eslöv Gårdstånga 
15:31, Eslöv Gårdstånga 15:1 och Eslöv Gårdstånga 15:28 

KS.2018.0008-13 Förlängning av avtal avseende Reklam och profilprodukter t o m  
2022-12-31 

KS.2022.0342-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §140, 2022 Negativt 
planbesked för Berga 2:18, Eslövs kommun 

KS.2018.0408-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 141, 2022 
Kompletterat planuppdrag för Sibbarp 4:6, 4:36, 4:111, 4:138 
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Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 235   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0072-4 Inbjudan Sydvatten ägarsamråd 2022-11-11 

KS.2022.0443-1 Kallelse och dagordning direktionssammanträde 2022-10-14 

KS.2022.0444-1 Kallelse till extra bolagsstämma 2022-11-16 och information om 
poströstning 

KS.2022.0161-3 Protokoll fört vid årsstämma med Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag den 8 april 2022 

KS.2022.0015-1 Protokoll från sammanträde den 23 september 2022 Merab 

KS.2022.0015-2 Protokoll från sammanträde den 4 mars 2022 Merab 

KS.2022.0015-3 Protokoll från sammanträde den 8 april 2022 Merab 

KS.2022.0015-4 Protokoll från sammanträde den 20 maj 2022 Merab 

KS.2022.0446-1 Ärende om ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande 
enligt massflyktsdirektivet sid 1 

KS.2022.0163-5 Kallelse och dagordning till styrelsemöte 17 nov Saxån - Braåns 
Vattenråd 

KS.2022.0459-2 Protokoll från Ägarnämnd Eslöv 2022-10-05 

KS.2022.0460-1 Till aktieägarna i Kraftringen; genomlysning av aktieägaravtalet 
och förslag på att extra bolagsstämma ställs in, 2022 10 18 

KS.2022.0014-22 Protokoll från Ägarnämnd Eslöv 2022-10-05, VA SYD 

KS.2022.0014-23 Återrapportering till kommunstyrelsen i Eslöv, VA SYD 

KS.2022.0014-24 Budgetförutsättningar 2023, VA SYD 

KS.2022.0014-27 Presentation HAR delegation och ägarnämnder sep och okt 

KS.2022.0014-26 Presentation nya verksamhetsområden ägarnämnd Eslöv 221005 

KS.2022.0014-25 Harlösa åtalsanmälan, VA SYD 
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KS.2022.0446-2 Ärende om ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande 
enligt massflyktsdirektivet sid 2 

KS.2022.0443-2 Protokoll från direktionen för Räddningstjänsten Syds 
sammanträde den 14 oktober 2022 

KS.2022.0443-3 Beslutad delårsrapport delår 2 2022, Räddningstjänsten Syd 

KS.2022.0014-19 Uppfoljning internkontrollplan 2022 VA SYD 

KS.2022.0014-20 Protokoll från Förundsstyrelsen 2022-10-14 

KS.2022.0014-21 Delårsbokslut 2 2022, VA SYD 

KS.2022.0148-13 Delegationsbeslut, september 2022 miljöavdelningen 

SOT.2021.0044-42 Servicenämndens beslut § 108, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för oktober 2022 

SOT.2021.0044-41 Uppföljningsrapport av byggprojekt för oktober 2022 

SOT.2022.0027-22 Servicenämndens beslut § 110, 2022 Uppföljning av planerat 
fastighetsunderhåll för oktober 2022 

SOT.2022.0027-21 Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för 
oktober 2022 

KS.2022.0340-3 Justerat Protokoll styrelsemöte Rönneåkommittén 2022-09-02 

MOS.2022.0758-2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 159, 2022 
Sammanträdestider för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2023 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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