
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:45  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Tony Hansson (S) §§52-57, §§59-74 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Marianne Svensson (S) 
Lars Månsson (S) 
Mats Löfström (S) 
Naser Gohari (S) 
Kerstin Ekoxe (S) 
Istvan Barborg (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) 
Bengt Andersson (M) 
Christine Melinder (M) 
Peter Sjögren (M) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Lena Hugosdotter Sundberg (M) 
Tony Ekblad (M) 
Margaretha Holmquist (L) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Marlén Ottesen (SD) 
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Thomas Bondesson (SD) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Kari Kajén (SD) 
Jimmie Ramquist (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Göran Granberg (-) 
Ingemar Jeppsson (C) 
Madeleine Atlas (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Lars Holmström (V) 
Benjamin Ülger (KD) 
Henrik Månsson (S)  ersätter Jenny Pernton (S) 
Amila Pasic (S)  ersätter Naida Mahmutovic (S) 
Gabriel Barjosef (S)  ersätter Tina Löfström (S) 
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Jan-Åke Larsson (S) §58 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv 
Rikard Malmborg (M)  ersätter Marcus Quist (M) 
Kent Björk (SD)  ersätter Ronny Thall (SD) 
Kristian Zahtila (SD)  ersätter Håkan Jölinsson (SD) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Mats Andersen (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Mikael Sonander (C)  ersätter Anders Molin (C) 
Eva Rebbling (V)  ersätter Mauricio Sanchez (V) 
Lennart Nielsen (MP)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jan-Åke Larsson (S) §§52-57, §§59-74 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Kire Gelevski (S) 
Anette Palm (S) 
Hanna Barjosef (S) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Oliver Hansen (M) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Erik Holmquist (L) 
Kerstin Brink (SD) 
Ronny Färnlöf (SD) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 

  
Utses att justera Mikael Wehtje (M) 

Ted Bondesson (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-05-04   
  
Protokollet omfattar §§52-74 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Lena Emilsson (S)  

 

Justerande   
  Mikael Wehtje (M) Ted Bondesson (SD) 
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Innehåll 
 

§52 Val av protokolljusterare 

§53 Ändring av föredragningslistan 

§54 Information från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden 

§55 Godkännande av årsredovisning 2020 inklusive koncernbolagen 

§56 Ansvarsprövning av 2020 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser 
och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 

§57 Stiftelsen Gamlegård - verksamhetsberättelse samt årsredovisning 

§58 Årsredovisning för Räddningstjänst Syd 

§59 Tillfällig delegering till kommunstyrelsen om möjlighet att fatta förbud 
mot att vistas på en särskilt angiven plats för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 

§60 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

§61 Revidering av reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

§62 Upphävande av Lokal personalstadga för Eslövs kommun - PST 87 

§63 Upphävande av policy och strategi för externt finansierade 
utvecklingsarbeten 

§64 Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021 

§65 Interpellation från Fredrik Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) 
Interpellation om otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns 
kommunikation 

§66 Enkel fråga från Fredrik Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) om Rådet 
för hälsa och trygghet 

§67 Anmälan av interpellation från Fredrik Ottesen (SD) till Johan 
Andersson (S) om medborgarlöfte 

§68 Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen 
(SD) om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av 
verksamheter 

§69 Remittering av motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan 

§70 Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB 

§71 Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Patrik 
Jeppsson (M) 

§72 Val av ersättare i barn- och familjenämnden efter Anna-Karin Gustafsson 
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(KD) 

§73 Val av revisor i revisionen efter Göran T Andersson (MP) 

§74 Anmälningar för kännedom 

 

 

  

5 ( 35 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 52  

Val av protokolljusterare  

Ärendebeskrivning  
Mikael Wehtje (M) och Ted Bondesson (SD) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 4 maj 2021. 

Till ersättare utses Janet Andersson (S). 

Paragrafen är justerad 
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§ 53  

Ändring av föredragningslistan  

Ärendebeskrivning  
Ordförande ställer frågan om någon ledamot avser yrka på något annat än 
ansvarsfrihet under de ärenden som berör ansvarsprövning för nämnder, styrelser och 
enskilda förtroendevalda eller om de ärendena kan tas som ett samlat ärende. Ingen 
ledamot avser inkomma med något annat yrkande och ordförande föreslår därför att 
ärendena som rör ansvarsprövning av nämnder och styrelser tas som ett samlat 
ärende. 

Ordförande föreslår därefter att en enkel fråga av Fredrik Ottesen (SD), interpellation 
för anmälan från Fredrik Ottesen och motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis 
Larsen (SD) samt motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) läggs till föredragningslistan efter 
interpellationen från Fredrik Ottesen om otillbörlig tillgång till Eslövs 
kommunikation. 

Slutligen föreslår ordförande att det extra ärendet om utökad borgensram för 
Sydvatten läggs till föredragningslistan efter övriga tillagda ärenden. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
 

  

7 ( 35 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 54    KS.2020.0386 

Information från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden  

Ärendebeskrivning  
Bengt Andersson (M) och förvaltningschef Dave Borg från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden informerar om nämndens utvecklingsarbete med fokus 
på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och nöjdhetsmätningar för de som 
sökt bygglov. 

Lars Månsson (S) och förvaltningschef Åsa Ratcovich från servicenämnden 
informerar om nämndens utvecklingsarbete, med fokus på arbetet med 
måltidssamverkan mellan Eslöv och Höör samt översynen av fastighetsförvaltningen 
som genomfördes 2020. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 55    KS.2021.0003 

Godkännande av årsredovisning 2020 inklusive koncernbolagen  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till årsredovisning för 2020 inklusive 
kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Eslövs Industrifastigheter AB 
med dotterbolag och Mellanskånes Renhållnings AB. 

Beredning 
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning 
genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfyllts. Det lagstadgade kravet 
på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning visar ett blandat resultat men bedöms sammanvägt bidra till kommunens 
ekonomiska hushållning. 

Kommunens årets resultat är 74,7 miljoner kronor vilket är ovanligt högt. Det beror 
på att 2020 har varit ovanligt år med en omfattande pandemi. Staten har temporärt 
kraftigt ökat statsbidragen, till och med mer än fallet i skatteintäkter, och gett full 
kompensation för kommunens sjuklönekostnader samt ersatt merkostnader inom viss 
verksamhet för pandemin. Nämnderna avslutar året med ett överskott med 30,2 
miljoner kronor. Avsättning har gjorts för miljösanering av Stenafastigheten samt 
nedskrivning av fastigheten Nunnan. 

Kommunens investeringar har en ovanligt låg genomförandetakt med 28 procent 
vilket i huvudsak hänförs till lokaler där nya Sallerupsskolan är den enskilt 
beloppsmässigt största avvikelsen. 

Sveriges Kommuner och Regioner skriver i cirkulär nr 58 från den 21 december 
2020 att sektorns ovanligt höga resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över 
den kommande sämre konjunkturen fram till 2024. Överföring bör ske till 
resultatutjämningsreserven. Kommunledningskontoret föreslår att 31 miljoner kronor 
av årets resultat överförs till resultatutjämningsreserven med anledning av att staten 
temporärt ökat kommunens intäkter och minskat kostnaderna under pandemiåret 
2020 med stort överskott som följd. Pandemin fortsätter under 2021 och eftersom 
staten inte har aviserat ett motsvarande högt ekonomiskt stöd under 2021 och staten 
har en kraftigt ökade skuldsättning framstår de framtida möjligheterna till 
ekonomiskt stöd som begränsade. Konjunkturens utveckling är ovanligt osäker med 
tanke på en försenad återhämtning i förhållande till den prognos som ligger till grund 
för budget 2021 samt risk för en allvarlig tredje pandemivåg. Medlen i reserven 
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kommer att uppgå till 105 miljoner kronor. Fullmäktige har i budgeten för 2021 
aviserat översyn av regelverket för reserven. 

Servicenämnden begär överföring av investeringsprojektet avseende utredning av 
idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd med 1 miljon kronor. 

Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat 
med 118,5 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisningen, överföringen 
till resultatutjämningsreserven samt servicenämndens begäran. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslut 
- Årsredovisningen 2020 inklusive redovisningen för kommunkoncernen godkänns. 

- Överföring av 31 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv 
godkänns. 

- Överföring av investeringsprojektet utredning av idrottsplatser enligt 
servicenämndens begäran godkänns. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    KS.2021.0003 

Ansvarsprövning av 2020 års verksamhet för samtliga nämnder, 
styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige före utgången av juni månad året 
efter det år som revisionen avser, besluta om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet för 
nämnder, styrelser samt de enskilda förtroendevalda. Detta ska ske efter att 
årsredovisningen för 2020 har godkänts. 

Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige handlägga ett ärende bara om mer än 
hälften av ledamöterna är närvarande. Det finns ett undantag till denna bestämmelse 
där det framgår att om en ledamot är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga 
ärendet, även om antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår mer än hälften av 
ledamöterna. 

Av kommunallagen framgår även att den som är redovisningsskyldig till kommunen 
inte får delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. En 
förtroendevald som sitter i en nämnd är redovisningsskyldig till kommunen och 
därmed jävig. 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner kan fullmäktige, om revisionen tillstrykt 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder, ta ett samlat beslut i ansvarsfrågan. Detta under 
förutsättning att ingen har något annat yrkande på något av ärendena avseende frågan 
om ansvarsfrihet. Då beslutet tas med acklamation kan ledamöterna inte anses 
skydda sig själva på ett otillbörligt sätt eftersom det inte finns några andra yrkanden 
än att bevilja ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2021 Godkännande av årsredovisning 2020 

inklusive koncernbolagen 
 Revisionsberättelse för år 2020 från kommunrevisionen 
 

Beredning 
Revision 
De kommunala revisorerna har överlämnat revisionsberättelse med bilagor för 2020. 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga 
nämnder och styrelser samt för enskilda förtroendevalda för 2020 års verksamhet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beviljar samtliga nämnder, styrelser och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
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Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 57    KS.2021.0164 

Stiftelsen Gamlegård - verksamhetsberättelse samt årsredovisning  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Stiftelsen Gamlegård i Billinge har överlämnat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för 2020 till Eslövs kommun för beslut om ansvarsfrihet enligt 
§ 15 i stadgarna. Beslutsunderlaget inkommer via Kultur och Fritid. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 84, 2021 Stiftelsen Gamlegård - 

verksamhetsberättelse samt årsredovisning 
 Förslag till beslut; Stiftelsen Gamlegård - verksamhetsberättelse samt 

årsredovisning 
 Kultur och Fritid skrivelse; Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Gamlegård 2020 
 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning Stiftelsen Gamlegård, 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för 2020 och beviljar ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen för året 
tillstyrker detsamma. Kommunstyrelsen har instämt i förslaget. 

Beslut 
- Årsredovisningen för 2020 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för styrelsen 
inklusive räkenskapsföraren för räkenskapsåret 2020. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Stiftelsen Gamlegård i Billinge 

Paragrafen är justerad 
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§ 58    KS.2021.0152 

Årsredovisning för Räddningstjänst Syd  

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten Syd har överlämnat förslag till årsredovisning 2020 för 
godkännande av kommunfullmäktige och beviljande av ansvarsfrihet. I 
kommunalförbundet ingår fem kommuner. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 85, 2021 Årsredovisning för Räddningstjänst Syd 
 Förslag till beslut; Årsredovisning för Räddningstjänst Syd 
 Räddningstjänst Syd Årsredovisning 2020 
 Revisionsberättelse för 2020 Räddningstjänst Syd 
 PM-konsekvenser vid utebliven uppräkning av medlemsavgift Räddningstjänst 

Syd 
 

Beredning 
Räddningstjänsten Syd uppvisar årets resultat med underskott med -4,862 miljoner 
kronor (6,3 miljoner kronor) och ett negativt balanskravsresultat med -4,955 miljoner 
kronor (1,6 miljoner kronor). I budgeten för 2020 planerades ett nollresultat. 
Förbundets egna kapital reduceras som en effekt av årets underskott från cirka 22,5 
miljoner kronor till cirka 17,6 miljoner kronor. Målkapitalet är satt till 7 miljoner 
kronor. 

Det övergripande verksamhetsmässiga målet bedöms i allt väsentligt uppfyllt. De 
övergripande finansiella målen bedöms uppfyllda förutom resultat och eget kapital 
som blir delvis uppfyllt enligt bokslutet. Kravet på balans i ekonomin är inte uppfyllt 
men bedöms inte behöva regleras av direktionen. Måluppfyllelsen av följande 
målområden (effektmål) bedöms av förbundet som att ökad trygghet är uppfyllt, färre 
olyckor bedöms som delvis uppfyllt och att följderna av olyckor ska minska bedöms 
uppnås till stor del. 

Covid-19 beräknas försämra resultatet med cirka -2,5 miljoner kronor. 

Utförd revision har inga anmärkningar men de förtroendevalda revisorerna lyfter 
fram ägarstyrning och ett frågetecken kring förbundets långsiktiga ekonomi med ett 
planerat underskott för 2021 med 10 miljoner kronor. 

Med bokslutet bifogas ett PM om konsekvenser vid utebliven uppräkning av 
medlemsavgift Räddningstjänst Syd. Bakgrunden är att i samband med 
redovisningen av delårsrapporten framgick att förbundet prognostiserar ett 
underskott på drygt 10 miljoner kronor. Samtidigt redogörs för behov för och planer 
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på en rad investeringar. Det som också bidrar till ökade kostnader för att bibehålla 
nuvarande kvalitet är den kraftiga befolkningstillväxten inom förbundets geografi 
samt skärpta miljökrav. Syftet med granskningen är att förstå konsekvenserna i såväl 
ett kortare som längre perspektiv av att en uppräkning av medlemsavgiften enligt 
uppgift inte beaktar befolkningstillväxten. Rekommendationen blir att direktionen 
ska aktivt arbeta för att få en långsiktighet till stånd, att konsekvens- och riskanalyser 
blir tydligare för såväl direktionen som medlemskommunen och att analys görs av 
kostnadsdrivare för diskussion om förändringar i delar av modellen för beräkning av 
medlemsavgifter. Medlemskommunerna föreslås aktivt arbeta för tydlighet i ett 
långsiktigt perspektiv, vilket är en del i att bidra till en effektivare organisation. 

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

Beslut 
- Årsredovisningen 2020 för Räddningstjänsten Syd godkänns och direktionen samt 
de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänst Syd, styrelsen 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    KS.2021.0161 

Tillfällig delegering till kommunstyrelsen om möjlighet att fatta förbud 
mot att vistas på en särskilt angiven plats för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19  

Ärendebeskrivning  
Med anledning av corona-pandemin trädde en tillfällig lagstiftning i kraft den 10 
januari 2021, lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, som möjliggör för kommuner att meddela föreskrifter om 
förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

Det behövs därför en tillfällig delegering till kommunstyrelsen för beslut om vilka 
platser som kan aktualiseras för tillfälliga beslut om förbud mot att vistas på vissa 
angivna platser. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 106, 2021 Tillfällig delegering till kommunstyrelsen 

om möjlighet att fatta förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid- 

 Förslag till beslut; Tillfällig delegering till KS om möjlighet att fatta beslut om 
förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats pga covid-19 

 Information om bemyndigandet för kommuner att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

 Förslag till föreskrifter för Eslöv 
 Bilaga 1, Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, med tillhörande karta 
 Bilaga 2, Stadsparken i Eslöv, lekplatsen, med tillhörande karta. 
 Bilaga 3, badplatsen i Sjöholmen, med tillhörande karta 
 Bilaga 5, Gunnarrödsrasten på Kanotleden, med tillhörande karta 
 Bilaga 4, rastplatsen i Höghult på Skåneleden, med tillhörande karta 
 Bilaga 6, Skateparken i Stehag, med tillhörande karta 
 

Beredning 
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 
2021. 

Till lagen finns det en förordning som bland annat ger en kommun rätt att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats där det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Den rätten infördes genom en ändring av förordningen som trädde i kraft den 11 
mars 2021. 
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Förutsättningarna för att meddela ovan föreskrifter är att: 

- det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel, 
- det inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
- det inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Innan beslut om att meddela föreskrift fattas ska smittskyddsläkare inom Region 
Skåne och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Det är i normalfallet kommunfullmäktige som beslutar om kommunala föreskrifter. 
Kommunledningskontoret bedömer dock att det finns behov av korta beslutsvägar 
och en snabb beredningsprocess och ett alternativ är att kommunstyrelsen får rätt att 
meddela föreskrifter enligt förordningen genom att kommunfullmäktige delegerar 
rätten att meddela föreskrifter till kommunstyrelsen. Ett beslut av kommunstyrelsen 
gällande meddelande om föreskrift bör därefter anmälas till nästkommande ordinarie 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige tillfälligt delegerar 
rätten till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på 
angivna platser Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, Stadsparken i Eslöv, 
lekplatsen, badplatsen i Sjöholmen, rastplatsen i Höghult på Skåneleden, 
Gunnarrödsrasten på Kanotleden och Skateparken i Stehag, under den tid som lagen 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 är 
giltig, det vill säga till och med den 30 september 2021. Sådana föreskrifter fattade 
av kommunstyrelsen ska därefter anmälas till nästkommande ordinarie 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Kommunstyrelsen instämmer i kommunledningskontorets förslag. 

Beslut 
- Rätten att meddela föreskrifter i den delen som rör föreskrifter om förbud mot att 
vistas i Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, Stadsparken i Eslöv, lekplatsen, 
badplatsen i Sjöholmen, rastplatsen i Höghult på Skåneleden, Gunnarrödsrasten på 
Kanotleden och Skateparken i Stehag, enligt lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
delegeras till kommunstyrelsen. 

- Förbud att vistas i särskilda områden ska anmälas till nästkommande ordinarie 
kommunfullmäktigesammanträde. 
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- Kommunstyrelsen har rätt att meddela föreskrifter enligt lagen (2021:4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, om det 
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 från 
justeringsdatum till och med den 30 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    KS.2021.0101 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  

Ärendebeskrivning  
Den 1 september 2020 genomfördes en större organisationsförändring i Eslövs 
kommun som omfattar alla förvaltningar och påverkar uppdraget som 
Kommunledningskontoret har. För att denna organisationsförändring ska få fullt 
genomslag måste reglementet för kommunstyrelsen anpassas. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 96, 2021 Revidering av kommunstyrelsens 

reglemente 
 Förslag till beslut; Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, reviderat efter KS 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att utreda om en eventuell samordning av 
nämndadministration, kommunikation och upphandling skulle genomföras. 
Utredningen skulle belysa effekter utifrån parametrarna effektiviseringsvinster, 
samordningsfördelar och konsekvenser för ekonomi, kvalitet, rättssäkerhet och 
sårbarhet. Efter att utredningen var genomförd blev rekommendationen att införa en 
kommungemensam organisation för alla tre enheterna vilket realiserades den 1 
september 2020. 

För att denna organisationsförändring nu ska få fullt genomslag måste reglementet 
för kommunstyrelsen anpassas så att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ha det samordningsansvar som organisationsförändringen syftat till. 

I förslag till revidering av reglementet har det därför tillkommit två nya paragrafer, 
inköp- och upphandling och kommunikation, som pekar ut att kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för dessa frågor. Dessa ligger i anslutning till ansvaret för 
personalfrågor och följer samma struktur. När det gäller nämndadministrationen 
finns inte samma behov av en egen paragraf i dessa frågor. Däremot behöver det 
understrykas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
arbete med att effektivisera administrationen. 

Upphandlingsverksamheten har bytt namn till inköp- och upphandlingsverksamhet 
och detta blir korrigerat i detta förslag. 

Ytterligare en justering är att ta bort texten om personuppgiftslagen då den inte gäller 
längre. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet, 
med en förändring avseende samordning av nämndernas kommunikation. 

Beslut 
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 
justeringsdag för protokollet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    KS.2021.0148 

Revidering av reglementen med anledning av ändrad lagstiftning  

Ärendebeskrivning  
Vid Kommunledningskontorets inventering och genomgång av nu gällande 
styrdokument har det framkommit att det finns ett antal reglementen som har 
hänvisning till lagstiftning som inte längre gäller. Det gäller nämndernas 
registeransvar enligt personuppgiftslagen samt hänvisningar till gamla 
kommunallagen (1991:900). 

Personuppgiftslagen upphörde att gälla den 25 maj 2018 då nu gällande 
dataskyddsförordning trädde i kraft. Kommunallagen (1991:900) ersattes den 1 
januari 2018 av nya kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 102, 2021 Revidering av reglementen med anledning 

av ändrad lagstiftning 
 Förslag till beslut; Revidering av samtliga nämnders och revisionens reglementen 

med anledning av ändrad lagstiftning 
 

Beredning 
Kommunledningskontorets mening 2018 var att ändringarna skulle införas i 
respektive reglemente i samband med att andra ändringar gjordes. Detta har inte 
gjorts varför Kommunledningskontoret nu föreslår att nämndernas registeransvar 
förs in i samtliga nämnders och revisionens reglemente med följande text: ”X-
nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och ansvarar för 
att behandlingen sker i enlighet med densamma. X-nämnden kan inte överlåta 
personuppgiftsansvaret.” 

Vidare föreslås att hänvisningar till kommunallagen (1991:900) som inte gäller tas 
bort och att hänvisningar till kommunallagen görs utan angivande av SFS-nummer. 
Då går hänvisningen till vid var tid gällande kommunallag. 

Kommunstyrelsen instämmer i Kommunledningskontorets förslag. 

Beslut 
- I samtliga nämnders och revisionens reglemente byts texten som refererar till 
personuppgiftslagen ut till följande text: ”X-nämnden är personuppgiftsansvarig 
enligt dataskyddsförordningen och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med 
densamma. X-nämnden kan inte överlåta personuppgiftsansvaret.” 
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- I samtliga nämnders och revisionens reglemente tas hänvisningar till 
kommunallagen (1991:900) bort. 

- I samtliga nämnders och revisionens reglemente tas SFS-numret efter hänvisningar 
till kommunallagen bort. 

- Ändringarna gäller från och med justeringsdag för protokollet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommuns författningssamling 
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    KS.2021.0122 

Upphävande av Lokal personalstadga för Eslövs kommun - PST 87  

Ärendebeskrivning  
Den 28 september 1987 antog kommunfullmäktige den ännu gällande lokala 
personalstadgan för Eslövs kommun – PST 87. 

Personalstadgan beskriver nämndernas rätt att besluta i olika personaladministrativa 
frågor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 100, 2021 Upphävande av Lokal personalstadga för 

Eslövs kommun - PST 87 
 Förslag till beslut; Upphävande av Lokal personalstadga för Eslövs kommun - 

PST 87 
 Personalstadga, lokal 
 

Beredning 
De punkter som tas upp i personalstadgan finns i dag upptagna i reglemente, nya 
avtal, lönepolitik och delegeringsordning. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att Lokal personalstadga för Eslövs 
kommun – PST 87 upphävs. Kommunstyrelsen instämmer i 
Kommunledningskontorets förslag. 

Beslut 
- Lokal personalstadga för Eslövs kommun – PST 87 upphävs från och med 
justeringsdag för protokollet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    KS.2021.0127 

Upphävande av policy och strategi för externt finansierade 
utvecklingsarbeten  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige antog i september 2010 policy och strategi för externt 
finansierade utvecklingsarbeten. 

Policyn och strategin bygger på det målarbete som drevs under dåvarande 
mandatperiod. Dokumenten har därmed spelat ut sin roll. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 101, 2021 Upphävande av policy och strategi för 

externt finansierade utvecklingsarbeten 
 Förslag till beslut; Upphävande av policy och strategi för externt finansierade 

utvecklingsarbeten 
 Externt finansierade utvecklingsarbeten, policy och strategi 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att policy och strategi för externt finansierade 
utvecklingsarbeten upphävs då dessa har spelat ut sin roll. Kommunstyrelsen 
instämmer i Kommunledningskontorets förslag. 

Beslut 
- Policy och strategi för externt finansierade utvecklingsarbeten upphävs från och 
med justeringsdag för protokollet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    KS.2021.0023 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021  

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 107, 2021 Redovisning av ej slutbehandlade 

motioner 2021 
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2021 
 Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2021 
 

Beredning 
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Tre av dessa är inte remitterade ännu, 
utan kommer att remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021. 
Av de tio motionerna är två äldre än ett år. Den ena var uppe för politiskt hantering 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för 
ytterligare beredning. Den andra planeras att tas upp under våren 2021. 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    KS.2021.0158 

Interpellation från Fredrik Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) 
Interpellation om otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns 
kommunikation  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Andersson (S). Interpellationen rör tillgång till Eslövs kommuns 
kommunikation. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 beslutades att 
interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges kommande 
sammanträde. 

Johan Andersson (S) har skrivit ett svar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 46, 2021 Anmälan av interpellation från Fredrik 

Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) - Interpellation om otillbörlig tillgång till 
Eslövs kommuns kommunikation 

 Interpellation från Fredrik Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) Interpellation 
om otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns kommunikation 

 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser att interpellationen från Fredrik Ottesen (SD) till Johan 
Andersson (S) kring Eslövs kommuns kommunikation är besvarad. 

Beslutet skickas till  
Johan Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    KS.2021.0237 

Enkel fråga från Fredrik Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) om Rådet 
för hälsa och trygghet  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Andersson (S). Frågan rör när Rådet för hälsa och trygghet ska ha 
sitt nästa möte. 

Johan Andersson (S) svarar det kommer hållas ett möte snart. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    KS.2021.0238 

Anmälan av interpellation från Fredrik Ottesen (SD) till Johan 
Andersson (S) om medborgarlöfte  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Andersson (S). Interpellationen rör samverkansöverenskommelsen 
mellan polis och kommun, så kallat medborgarlöfte. 

Beslut 
- Interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Johan Andersson (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 68    KS.2021.0239 

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen 
(SD) om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av 
verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) har inkommit med en motion om 
upphörande med HBTQ-certifiering av verksamheter 

I motionen föreslås att 

- Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter. 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 11 
oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 69    KS.2021.0240 

Remittering av motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) har inkommit med en motion som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

I motionen föreslås att 

- Eslövs kommun tar fram en suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt barn- 
och familjenämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och familjenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    KS.2021.0224 

Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Sydvatten har kallat till årsstämma för Sydvatten AB den 28 maj 2021. 
Vid stämman förväntas ägarkommunerna även godkänna utökad borgensram. 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut avseende förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB 
 Borgensram för lån åt Sydvatten AB 
 

Beredning 
Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagsstämma 
2021 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den 
tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar för tre miljarder kronor. 
Senast ett beslut fattades om utökad borgensram vad 2016 då höjd togs för 
investeringar till och med 2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet 
från 2021 till och med 2027. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner 
kronor. Bolagsstämman kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för 
Sydvatten med 564 miljoner kronor till en total borgensram om 3 100 miljoner 
kronor. Borgensåtagande kommer att fördelas proportionerligt efter respektive 
kommuns ägarandel. 

Kommunstyrelsens ordförande har fattat ett brådskade ordförandebeslut där han 
föreslår fullmäktige att godkänna utökningen av borgensramen. 

Beslut 
- Utökning av borgensram för lån till Sydvatten AB enligt Sydvattens styrelses 
förslag med en total ram om 3 100 miljoner kronor godkänns. 

Beslutet skickas till  
Sydvatten AB 
Ekonomichef 

Paragrafen är justerad 
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§ 71    KS.2021.0157 

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Patrik 
Jeppsson (M)  

Ärendebeskrivning  
Patrik Jeppsson (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Patrik 
Jeppsson (M) från uppdraget och val av ny ersättare bordlades. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 49, 2021 Avsägelse från Patrik Jeppsson (M) från 

uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut 
- Valet av ny ersättare bordläggs till kommande sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 72    KS.2021.0156 

Val av ersättare i barn- och familjenämnden efter Anna-Karin 
Gustafsson (KD)  

Ärendebeskrivning  
Anna-Karin Gustafsson (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i barn- och familjenämnden. Avsägelsen gäller från den 1 juli 2021. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Anna-Karin 
Gustafsson (KD) från uppdraget per den 1 juli 2021 och valet av ny ersättare 
bordlades. 

Nicklas Karlsson (KD) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 50, 2021 Avsägelse från Anna-Karin Gustafsson 

(KD) från uppdraget som ersättare i barn- och familjenämnden 
 

Beslut 
- Nicklas Karlsson (KD) väljs till ny ersättare i barn- och familjenämnden från och 
med den 1 juli 2021. 

Beslutet skickas till  
Nicklas Karlsson (KD) 
Barn- och familjenämnden 
Löneeneheten 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 73    KS.2021.0138 

Val av revisor i revisionen efter Göran T Andersson (MP)  

Ärendebeskrivning  
Göran T Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
revisor. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Göran T 
Andersson (MP) från uppdraget och valet av ny revisor bordlades.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2021 Avsägelse från Göran T Andersson (MP) 

från uppdraget som revisor i revisionen 
 

Beslut 
- Valet av ny revisor bordläggs till kommande sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 74   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0167-2 Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2021-03-16 

KS.2021.0167-1 Kallelse förbundsfullmäktige VA SYD 26 mars 2021 

KS.2020.0517-6 Ny ersättare för ledamot Farid Al-bahadli (MP) i 
kommunfullmäktige efter Tina Trones 

KS.2021.0097-3 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Anette 
Linander (C)  ny ledamot Sofia Hagerin (C) ny ersättare Peter 
Eberyd (C) 

KS.2021.0167-3 Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-03-26 

KS.2021.0070-3 Protokoll direktionssammanträde 2021-03-12  
Räddningstjänsten Syd 

 

Beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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