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Henrik Månsson (S) ersätter Jenny Pernton (S)
Amila Pasic (S) §§75-78 ersätter Istvan Barborg (S)
Claus-Göran Wodlin (M) ersätter Mikael Wehtje (M) (vice
ordförande)
Nicklas Nilsson (L) ersätter Margaretha Holmquist (L)
Kristian Zahtila (SD) ersätter Håkan Jölinsson (SD)
Yngve Mark (SD) ersätter Jimmie Ramquist (SD)
Kerstin Brink (SD) ersätter Mats Andersen (SD)
Sofia Hagerin (C)
Lennart Nielsen (MP) §§75-78 ersätter Rickard Sallermo (MP),
§§79-88 ersätter Mirjana Stakovska (MP)
Samuel Estenlund (KD) ersätter Benjamin Ülger (KD)
Ej tjänstgörande
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Amila Pasic (S) §§79-88
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Anette Palm (S)
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Oliver Hansen (M)
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Mikael Sonander (C)

Övriga närvarande

Helena Heintz (kommunsekreterare)
Agneta Fristedt (kommunjurist)
Patrik Linder (avdelningschef)

Utses att justera

Janet Andersson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
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Stadshuset, Eslöv, 2021-06-08
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§ 75
Val av protokolljusterare
Janet Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD) utses att jämte ordförande justera
protokollet den 8 juni 2021.
Till ersättare utses Catharina Malmborg (M).
Paragrafen är justerad
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§ 76
Ändring av föredragningslistan
Ordförande föreslår att den enkla frågan från Bertil Jönsson (C) om bredband samt
remitteringen av motionen från Bertil Jönsson (C) avseende avskaffande av delade
turer inom äldreomsorgen läggs till föredragningslistan efter interpellationen från
Fredrik Ottesen (SD) om medborgarlöfte.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Paragrafen är justerad
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§ 77

KS.2020.0386

Information från kommunrevisionen
Ärendebeskrivning
Håkan Elleström (M) från kommunrevisionen informerar om revisionens granskning
av kommunens investeringsprocess. Granskningen genomfördes 2019 och syftade till
att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av
investeringsprocessen. Bedömningen var att kommunstyrelsen inte har en
ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen och kommunrevisionen lämnade
följande rekommendationer:
- I samband med översynen av lokalanskaffningsprocessen, säkerställa att denna
samordnas med investeringsprocessen.
- Dokumentera samtliga delar av investeringsprocessen.
- Beakta personalresurser för genomförande av investeringsprojekt, som en del i
framtagandet av investeringsbudgeten.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 78

KS.2021.0011

Personalbokslut 2020
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2020 som ett komplement
till Årsredovisning 2020. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 119, 2021 Personalbokslut 2020
 Förslag till beslut, Personalbokslut 2020
 Personalbokslut 2020
Beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av
målarbetet kompletterat med befintlig statistik.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner personalbokslutet.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
- Personalbokslut 2020 godkänns.
Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 79

KS.2017.0257

Samverkansavtal för MittSkåne
Ärendebeskrivning
Eslöv, Höör och Hörby kommuner har sedan 2015 samarbetat med
Företagarföreningen Mittskåne och Tourism in Skåne (avsteg samarbetet 2020) för
att utveckla besöksnäringen i de tre kommunerna. Nuvarande samverkansavtal
mellan Eslöv, Höör och Hörby kommuner är löpande och gäller från år 2018 och
framåt. Samverkan avser utvecklingsinsatser mot besöksnäringens aktörer,
gemensam besöksservice samt utveckling och samordning av marknadsförings- och
kommunikationsarbete för besöksnäringen i området. Vid ingående av
samverkansavtal anslår Eslövs kommun årligen 900 000 kronor för ett gemensamt
arbete mellan kommunerna med utveckling av besöksnäringen i Mittskåne.
Den skånska besöksnäringen är av stor betydelse. Det geografiska läget med
närheten till kontinenten gör att en stor del av besökare till Sverige och Skandinavien
kommer till Skåne. Besöksnäringen skapar många arbetstillfällen, och är många
gånger individens första steg in i arbetslivet. Ett utträde ur Visit Mittskåne innebär
inte att Eslöv står utan samverkansmöjligheter, det innebär en större möjlighet att
samarbeta med vilka aktörer man vill, när man vill och hur man vill.
I maj 2020 gjordes en extern utvärdering av Startpoint Advisory på uppdrag av Visit
Mittskåne. Följande är ett utdrag från utvärderingens sammanfattande slutsatser:
”För att ytterligare utveckla Visit Mittskåne som destination behövs nya sätt att driva
utveckling där ansvar, roller och organisation både förändras och förtydligas. Fler
aktörer behöver involveras i arbetet och samarbetet på destinationen behöver stärkas.
Det är även av betydelse att inte bara enas kring en gemensam målbild för arbetet,
utan också säkerställa mätbara och konkreta mål utifrån lokala förutsättningar.”
Mot bakgrund av dessa slutsatser och att omvärlden och besöksnäringen har
förändrats sedan 2015, såg kommunledningskontoret ett behov av en kompletterande
utvärdering utifrån Eslövs kommuns och besöksnäringens nyttor med samarbetet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 125, 2021 Samverkansavtal för MittSkåne
 Förslag till beslut, Samverkansavtal för Visit Mittskåne
 Utvärdering VMS, PowerPoint, mars 2021
 Utvärdering av Startpoint Advisory maj 2020
 Kommunfullmäktiges beslut § 123, 2017 Avtal om samverkan och partnerskap
för utveckling av besöksnäringen MittSkåne från år 2018 och framåt
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Samverkansavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner avseende
utveckling av besöksnäringen från år 2018 och framåt MittSkåne
Partnerskapsavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner samt företagar
föreningen Mitt Skåne samt Tourism in SKåne AB för ökad tillväxt inom
besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt

Beredning
Kommundirektören gav kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en
utvärdering med fokus på Eslövs kommuns och dess besöksnäringsföretags nyttor
och upplevelser av Visit Mittskåne. Vidare innebar denna redogörelse även en
uppföljning av utvärderingen från maj 2020. Enligt avtalen ska utvärdering av
måluppfyllelse och effekter av arbetet i samverkan göras löpande. Den utvärdering
som gjordes i maj 2020 rekommenderade bland annat följande förändringar i det
fortsatta samarbetet:


En omorganisation av samarbetet och förtydligande av roller samt
ansvarsfördelning.
 Att göra en omvärlds- och nulägesanalys för att identifiera det framtida
utvecklingsarbetet.
 Att ta fram mätbara och konkreta mål.
 Att inkludera fler företag och intressenter i samarbetet.
 Att etablera en samsyn för samarbetet.
Kommunledningskontorets interna utvärdering som gjordes i mars 2021 bekräftade
behovet av ovan nämnda rekommendationer. Det framgick även att
rekommendationerna ännu inte fullt implementerats i samarbetet. Utöver detta kom
den interna utvärderingen även fram till följande:


Det är för få aktiva företag i Företagarföreningen och samarbetet, och företag
ser liten eller ingen nytta av medlemskap i Företagarföreningen.
 Det finns ingen tydlighet för vad samarbetet innebär från företagens håll.
 Det finns behov av mer organiserad marknadsföring och kommunikation med
näringslivet för att visa närvaro och tillgänglighet.
 Det finns inte tillräckligt med lokalkompetens om Eslöv.
Sedan utvärderingen gjordes i maj 2020 kvarstår behov av tydligare roller och
ansvarsfördelning – en omorganisation av samarbetet har ännu inte skett. Av
kommunledningskontorets utvärdering som gjordes i mars 2021 framgår det att
intervjuade företag i Eslövs kommun ser ett behov av tydliga roller och mätbara
konkreta mål. Företagen önskar ett större kontaktnät för samverkan och nätverk än
vad Visit Mittskåne tillhandahåller i nuvarande form. Det finns många, ännu
outnyttjade, möjligheter för samarbete med andra kommuner och områden i
närheten. Kommunledningskontoret anser med stöd av de två utvärderingarna att
Justerares signatur
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Eslövs kommun och dess företag inte får ut tillräckligt av samarbetet i dess
nuvarande form.
Utvärderingarna och dess slutsatser pekar på två vägval för Eslövs kommun:


Eslövs kommun träder ur samverkansavtalet i juni 2021 med officiellt utträde
i december 2021.
 Samverkansavtalet förlängs, men med tydliga kravställningar utifrån
utvärderingarnas rekommendationer.
Utifrån ovan nämnda utvärderingar föreslår Kommunledningskontoret att Eslövs
kommun avslutar sin medverkan i Visit Mittskåne. Ansatta medel föreslås istället
finansiera satsningar som tydligare skapar värde för besöksnäringen inom Eslövs
kommun. Exempel på satsningar skulle kunna vara nya nätverk och samarbeten inom
andra geografiska områden, möjlighet att arbeta med evenemang, varumärke och
destinationsutveckling på ett nytt och bredare sätt samt stärka platsvarumärket Eslöv.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte förlänga samverkansavtalet
med Visit MittSkåne. Kommunstyrelsen har gett uppdrag
till Kommunledningskontoret att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun kan
arbeta med besöksnäringen framöver med fokus på små och medelstora företag i
tätorten och på landsbygden.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förslaget till beslut
samt att kommunstyrelsen föreslås att se över förutsättningarna att behålla de värden
som skapats genom destination MittSkåne samt möjligheterna till ett fortsatt
samarbete och ett gemensamt varumärkesbyggande med kringliggande kommuner.
Beslut
- Samverkansavtalet med Visit MittSkåne förlängs inte.
- Kommunstyrelsen föreslås att se över förutsättningarna att behålla de värden som
skapats genom destination MittSkåne samt möjligheterna till ett fortsatt samarbete
och ett gemensamt varumärkesbyggande med kringliggande kommuner.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Hörby kommun
Höörs kommun
Paragrafen är justerad
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§ 80

KS.2021.0101

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om revidering av kommunstyrelsens reglemente i §
60, 2021. Då en paragraf fallit bort i beslutsunderlaget, § 17 a, behövs en rättelse av
beslutet. Kommunfullmäktige har rätt att göra rättelser av sina egna beslut.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, revidering
av kommunstyrelsens reglemente
 Kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021 Revidering av kommunstyrelsens
reglemente
Beredning
Kommunledningskontoret har vid expedieringen av kommunfullmäktiges beslut §
60, 2021, uppmärksammat att tidigare § 17a i reglementet,
”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans
ska senast sju (7) dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”,
fallit bort ur dokumentet ”Förslag till beslut; Revidering av kommunstyrelsens
reglemente”. Rättelse av kommunstyrelsens reglemente behövs därför.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut
med ändringen att lydelsen "Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7)
dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli" ändras till " Ledamot som önskar
delta på distans bör senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli".
Beslut
- § 17a återförs omedelbart till reglementet att gälla från och med 31 maj 2021 med
följande lydelse: ” Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
Justerares signatur
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ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på
distans bör senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Alla nämnder och ledningskontor
Paragrafen är justerad
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§ 81

KS.2019.0400

Överlämnande av handlingar efter försäljning av Eslövs
industrifastigheter AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars att godkänna köpeavtalet avseende
försäljning av Eslövs industrifastigheter AB (Eifab). Avtal har tecknats med
Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik och de nya ägarna ska ta över bolagets handlingar.
Kommunfullmäktige beslutar om överlåtande av handlingar i enlighet med
bestämmelser i arkivlagen. I väntan på kommunfullmäktiges beslut har
kommunstyrelsen beslutat att låna ut aktuella handlingar till Aktiebolaget Lomma
Tegelfabrik.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 132, 2021 Utlåning och överlämnande av handlingar
efter försäljning av Eslövs industrifastigheter AB
 Förslag till beslut,Utlåning och överlämnande av handlingar efter försäljning av
Eslövs industrifastigheter AB
Beslut
- Aktuella handlingar överlåts till Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik,
organisationsnummer 556001-2832.
Beslutet skickas till
Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 82

KS.2021.0238

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.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 beslutades att
interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.
Johan Andersson (S) har skrivit ett svar på interpellationen.
Beslutsunderlag
 Interpellation från Fredrik Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) om
medborgarlöfte
 Svar från Johan Andersson (S) på interpellation om medborgarlöfte
 Kommunfullmäktiges beslut § 67, 2021 Anmälan av interpellation från Fredrik
Ottesen (SD) till Johan Andersson (S) om medborgarlöfte
Beslut
- Kommunfullmäktige anser att interpellationen från Fredrik Ottesen (SD) till Johan
Andersson (S) kring samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, så
kallat medborgarlöfte, är besvarad.
Beslutet skickas till
Johan Andersson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
Paragrafen är justerad
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§ 83

KS.2021.0284

Enkel fråga från Bertil Jönsson (C) till Johan Andersson (S) angående
bredband till landsbygden i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (C) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande Johan Andersson (S) angående bredband till landsbygden i Eslövs
kommun.
Johan Andersson (S) svarar på frågan med hänvisning till samtal som förts med olika
bredbandsbolag och dialog mellan Kommunförbundet Skånes och Region Skånes
presidier.
Bertil Jönsson (C) förklarar sig nöjd med svaret.
Beslutsunderlag
 Enkel fråga från Bertil Jönsson (C) till Johan Andersson (S) angående bredband
till landsbygden i Eslövs kommun
Beslut
- Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.
Paragrafen är justerad
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§ 84

KS.2021.0288

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av
delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (C) har inkommit med en motion om avskaffande av delade turer
inom äldreomsorgen i Eslövs kommun.
I motionen föreslås följande:
- Att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom
äldreomsorgen i Eslövs kommun
Beslut
- Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande
senast den 9 november 2021.
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 85

KS.2021.0250

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa
språkkrav i välfärden
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) med flera har inkommit med en motion om att införa språkkrav
i välfärden.
I motionen föreslås följande:
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden.
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande
svenskkunskaper hos berörd personal.
Beslutsunderlag
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden
Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden samt vårdoch omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 9 november 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-31
Kommunfullmäktige
§ 86

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. Valet bordlades även
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april.
Damir Vazgec (M) är föreslagen som ny ersättare.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 71, 2021 Val av ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden efter Patrik Jeppsson (M)
 Kommunfullmäktiges beslut § 49, 2021 Avsägelse från Patrik Jeppsson (M) från
uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
- Damir Vazgec (M) väljs till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Damir Vazgec (M)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Löneenheten
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-31
Kommunfullmäktige
§ 87

KS.2021.0138

Val av revisor i revisionen efter Göran Tony 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. Valet bordlades
även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran T
Andersson (MP)
 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

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-31
Kommunfullmäktige
§ 88
Anmälningar för kännedom
KS.2021.0167-7

Dagordning till extra sammanträde med VA SYD
Förbundsstyrelse den 21 maj 2021

KS.2021.0167-6

Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 7 maj 2021

KS.2021.0167-4

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

KS.2021.0167-5

Dagordning Förbundsstyrelse VA SYD 7 maj 2021

KS.2021.0257-2

Handlingsplan Ett Sverige som håller ihop - Regeringens
insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla

KS.2021.0257-1

Följebrev regeringens handlingsplan för att minska och
motverka segregation

Beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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