
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-25 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:50  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Marianne Svensson (S) 
Lars Månsson (S) 
Naida Mahmutovic (S) 
Kerstin Ekoxe (S) 
Istvan Barborg (S) 
Catharina Malmborg (M) §§102-107, §§109-123 
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) 
Bengt Andersson (M) 
Christine Melinder (M) 
Peter Sjögren (M) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Lena Hugosdotter Sundberg (M) 
Marcus Quist (M) 
Tony Ekblad (M) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Göran Granberg (-) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Ingemar Jeppsson (C) 
Madeleine Atlas (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Lars Holmström (V) 
Mauricio Sanchez (V) 
Margaretha Holmquist (L) 
Agneta Nilsson (S) 
Henrik Månsson (S)  ersätter Jenny Pernton (S) 
Amila Pasic (S)  ersätter Mats Löfström (S) 
Gabriel Barjosef (S)  ersätter Naser Gohari (S) 
Jan-Åke Larsson (S)  ersätter Tina Löfström (S) 
Rikard Malmborg (M) §108 ersätter Catharina Malmborg (M) pga 
jäv 
Dennis Larsen (SD) 
Mats Andersen (SD) 
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Kristian Zahtila (SD)  ersätter Ronny Thall (SD) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Per Fritz (SD)  ersätter Thomas Bondesson (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Mikael Sonander (C)  ersätter Anders Molin (C) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Lennart Nielsen (MP)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 
Samuel Estenlund (KD)  ersätter Benjamin Ülger (KD) 
Kerstin Brink (SD)  ersätter Kari Kajén (SD) 
Ronny Färnlöf (SD)  ersätter Jimmie Ramquist (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Biegus-Nilsson (S) 
Kire Gelevski (S) 
Anette Palm (S) 
Rikard Malmborg (M) §§102-107, §§109-123 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Oliver Hansen (M) 
Krister Carlberg (C) 
Eva Rebbling (V) 
Lars Dreja (V) 
Erik Holmquist (L) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 
Eva Hallberg (kommundirektör) 

  
Utses att justera Göran Granberg (-) 

Bengt Andersson (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-11-01   
  
Protokollet omfattar §§102-123 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Lena Emilsson (S)  

 

Justerande   
  Göran Granberg (-) Bengt Andersson (M) 
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Innehåll 
 

§102 Val av justerare 

§103 Ändring av föredragningslistan 

§104 Information från Brottsofferjouren 

§105 Information från kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden på 
kommunfullmäktige 

§106 Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021 

§107 Utökning av servicenämndens investeringsbudget för förhyrning av 
tillfälliga förskolelokaler i Eslövs tätort 

§108 Överförande av fastigheten Hästen 15 samt avyttring av Fastighets 
Aktiebolaget Gäddan 

§109 Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun 

§110 Antagande av bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun 

§111 Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun 

§112 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 

§113 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021 

§114 Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Bengt Andersson (M) om 
gatubelysning och trygghet 

§115 Anmälan av interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson 
(M) avseende publika laddstationer i Eslövs kommun 

§116 Motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget 

§117 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för 
flaggning i Eslövs kommun 

§118 Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD)  om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen 

§119 Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP) 

§120 Avsägelse från Dennis Larsen (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden samt fyllnadsval 

§121 Avsägelse från Kari Kajén (SD) från samtliga politiska uppdrag samt 
fyllnadsval 

§122 Avsägelse från Mats Andersen (SD) från uppdraget som ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

§123 Anmälningar för kännedom 
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§ 102  

Val av justerare  

Bengt Andersson (M) och Göran Granberg (-) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 1 november 2021. 

Till ersättare utses Bertil Jönsson (C). 

Paragrafen är justerad 
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§ 103  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att interpellation för anmälan från Lars Holmström (V) avseende 
strategi för publika laddstationer läggs till föredragningslistan efter anmälan av 
interpellation från Ted Bondesson (SD) avseende gatubelysning och trygghet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 104  

Information från Brottsofferjouren  

Emelie Höög, samordnare på Brottsofferjouren Mellersta Skåne, informerar om 
föreningens verksamhet. 

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som 
erbjuder stöd och hjälp till personer som är brottsutsatta, vittnen eller anhöriga. 
Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en av landets 71 lokala brottsofferjourer och ger 
stöd till invånarna i kommunerna i Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, 
Staffanstorp, Lomma och Burlöv. I föreningen finns 33 volontärer. 

Hos Brottsofferjouren kan man få hjälp med vittnesstöd och brottsofferstöd. 
Vittnesstödet finansieras av Brottsoffermyndigheten medan brottsofferstödet 
finansieras av avtalskommunerna. Under 2021 har föreningen hittills haft 711 
ärenden som rör brottsofferstöd, av dessa har 87 stycken varit från Eslöv.  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 105    KS.2020.0386 

Information från kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden på 
kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning  
Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Eva Hallberg, 
kommundirektör, informerar om kommunstyrelsens utvecklingsarbete med fokus på 
den fördjupade översiktsplan för östra Eslöv som nyligen varit ute på granskning och 
arbetet med näringslivsfrågor där man under hösten identifierat utvecklingsområden 
att arbeta vidare med. 

Kerstin Ekoxe, ordförande i överförmyndarnämnden, informerar om nämndens 
arbete. Framtidsfrågor för nämnden är en möjlig sammanslagning med Lunds 
överförmyndarverksamhet samt fokus på ökad digitalisering av verksamhetssystem. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

9 ( 42 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-25 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 106    KS.2021.0004 

Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunen inklusive kommunkoncernen har upprättat delårsrapport för tiden 1 
januari till 31 augusti med ekonomisk prognos för hela året. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 198, 2021 Delårsrapport för Eslövs kommun 

inklusive kommunkoncern 2021 
 Delårsrapport för Eslövs kommun per 2021-08-31 
 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 
 Delårsbokslut 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 161, 2021 Delårsbokslut 2021 
 Delårsrapport 2021 för Kommunledningskontoret 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2021 Delårsrapport 

(delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret 
 Vård- och omsorgsnämnden Driftsbudget och investeringsredovisning 
 Vård- och omsorgsnämnden rapport Delårsbokslut 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 104, 2021  Delårsbokslut 2021 
 Överförmyndarnämndens delårsrapport 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Sifferbilaga 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 77 2021 Delårsbokslut 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2021 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 78 2021, Delårsbokslut 2021 
 Kultur och Fritidsnämndens delårsrapport 2021 
 Barn- och familjenämndens beslut § 94, 2021 Delårsbokslut 2021 
 Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021 
 Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025 Servicenämnden 
 Delårsrapport, 2021 augusti. Målvärden från Hypergene Servicenämnden 
 Servicenämndens beslut § 107, 2021 Delårsbokslut 2021 
 Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet 
 Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-

31 
 Sifferbilaga till delårsrapport 2021 Barn- och familjenämnden 
 Överförmyndarnämndens beslut § 82, 2021  Förslag till beslut; Delårsrapport 

2021 för överförmyndarnämnden 
 Rapport från granskning av delårsrapport per 2021-08-31 
 Revisionens granskningsrapport avseende delårsrapport per 31 augusti 2021 
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Beredning 
Kommunens budget för 2021 planerades under osäkerhet med rådande pandemi. I 
delårsrapporten framgår att verksamheten till del fortsatt påverkats av pandemin. 
Prognoserna för samhällsekonomin har vänt upp och återhämtningen är mycket stark. 
Kommunens skatteintäkter har till följd av den snabba återhämtningen en aktuell 
prognos med cirka 50 miljoner kronor i ökning jämfört med planeringen i budget 
2021. Sveriges kommuners och regioners (SKRs) prognoser ligger till grund för 
kommunens ekonomiska planering. Kommunen har under året  avvecklat 
industribolaget och erhållit både en försäljningsintäkt och utdelning. Under hösten 
planeras att kommunen övertar fastigheten i kommunens bolag Fastighets AB 
Gäddan, det vill säga Karlsrobadet med bowlinganläggningen, och därefter även 
avvecklar bolaget. Åtgärden beräknas ytterligare förbättra kommunens resultat vid 
årets slut. 

Kommunen kommer med stor sannolikhet att uppnå god ekonomisk hushållning och 
de övergripande ekonomiska målen för året. 

Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen påverkas av pandemin men visar 
övergripande på en upprätthållen måluppfyllelse. Perspektivet Medborgare och andra 
intressenter uppvisar fortsatt delvis måluppfyllelse. Perspektivet Tillväxt och hållbar 
utveckling visar också på fortsatt delvis måluppfyllelse men med en 
lägre måluppfyllelse av inriktningsmålet Insatser som leder till arbete eller studier. 
Perspektivet Verksamhet och medarbetare visar fortsatt delvis måluppfyllelse men 
inriktningsmålet gällande kommunens värdeord är uppfyllt. Samtliga perspektiv visar 
alltså fortfarande en delvis måluppfyllelse. 

Under 2020 kunde kommunen i efterhand söka medel hos Socialstyrelsen för vissa 
merkostnader för pandemin inom vård- och omsorgsverksamheten. En del av 
intäkterna faller ut under 2021 och ingår i vård- och omsorgsnämndens bedömda 
resultat. Nämndens prognos visar trots denna intäktsförstärkning ett större underskott 
vilket dock till större delen hänförs till fortsatta merkostnader för pandemin. 
Möjlighet att ansöka om statsbidrag finns inte för 2021. Kommunen har fått 
förstärkta generella statsbidrag för 2021 med anledning av den fortsatta pandemin. 
Nämnden begär ekonomisk kompensation med 13,6 miljoner kronor samt 
kompensation för försörjningsstödskostnader med 3 miljoner kronor. 

Kommunens antal barn och elever är lägre än tilldelningen av medel i budget 2021 
varför barn- och familjenämnden återlämnar 7,1 miljoner kronor och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden motsvarande 5,1 miljoner kronor. Återlämnade medel har 
beaktats i nämndernas ekonomiska prognos för helåret. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserar tillkommande driftskostnader för 
färdigställda investeringar och skötsel. Medel tilldelas i samband med godkända 
investeringar enligt gällande modell. 

Servicenämndens förslag till revidering av investeringsramar och fördelning per år 
hanteras i budget 2022. Även tillkommande driftskostnader avseende byggprojekt 
Sallerupskolan behandlas i samband med budget 2022. Kommunens samtliga bolag 
har ett bättre delårsresultat och prognos för helåret än budget. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 
kommunfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapporten för 2021, bevilja vård- 
och omsorgsnämnden tilläggsanslag med 16,6 miljoner kronor, återföra rammedel 
för barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 7,1 
respektive 5,1 miljoner kronor samt bevilja flertalet tilläggsanslag till nämnderna. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändringen att de 800 000 som är avsatt för belysning i Remmarlöv läggs som en 
investering för miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Fredrik Ottesen (SD), Bertil 
Jönsson (C) och Samuel Estenlund (KD) instämmer i yrkandena. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att engångsintäkten för försäljningen av Eifab ska 
avsättas till stöd för fiberutbyggnad på landsbygd. Bertil Jönsson (C) och Samuel 
Estenlund (KD) instämmer i yrkandet. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) m fl yrkande om 
avsättning av engångsintäkten från försäljning av Eifab till fiberutbyggnad på 
landsbygd. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Johan Anderssons (S) m fl yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dem. 

Ordförande ställer sedan proposition på Fredrik Ottesens (SD) m fl yrkande om 
avsättning av engångsintäkten från försäljning av Eifab till fiberutbyggnad på 
landsbygd mot Johan Anderssons (S) avslagsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande. 

Beslut 
- Delårsrapporten för 2021 för Eslövs kommun godkänns. 

- Vård- och omsorgsnämnden beviljas tilläggsanslag med 16,6 miljoner kronor för 
merkostnader för pandemin och försörjningsstödskostnader. 
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- Rammedel enligt volymmodell återförs för barn- och familjenämnden och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 7,1 respektive 5,1 miljoner kronor. 

- Tilläggsanslag till nämnder beviljas enligt följande: 

 Kommunstyrelsen 1 500 000 kronor för gåva till julen för anställda i form av 
presentkort 500 kr knutna till lokala näringslivet. 

 Kommunstyrelsen 300 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder. 
 Vård- och omsorgsnämnden 1 500 000 kronor för välfärdsteknologi. 
 Vård- och omsorgsnämnden 250 000 kronor för nystart Karidal i syfte att 

aktivera äldre och minska ensamhet, samt kulturaktiviteter inom äldreomsorg. 
 Vård- och omsorgsnämnden 150 000 kronor för uppföljning felaktiga 

utbetalningar. 
 Kultur- och fritidsnämnden 800 000 kronor för inventarier till 

Medborgarhuset.  
 Kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor för inventarier till 

badanläggningar utemiljö. 
 Kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor för utrustning för lokala 

evenemang. 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor för åtgärder inom 

gata och park och offentliga miljöer. 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 800 000 kronor för belysning 

Remmarlöv. Det läggs som en investering för nämnden. 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1000 000 kronor för extra bidrag till 

byaföreningar för försköning och trygghetsskapande åtgärder. Grundplåt 30 
000 kronor, resterande medel fördelas efter invånarantalet. 
  

- Nämnderna ska återrapportera åtgärderna enligt beviljade medel till 
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022. 

Reservation 
Ledamöterna i Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar 
sig mot avslagsbeslutet avseende avsättning av engångsintäkten från försäljning av 
Eifab till fiberutbyggnad på landsbygd. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 107    KS.2021.0014 

Utökning av servicenämndens investeringsbudget för förhyrning av 
tillfälliga förskolelokaler i Eslövs tätort  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 25 maj 2021 operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022. Utskottet godkände planen som 
underlag till budgetarbetet 2022. Beslut fattades även att inleda hyresförhandlingar 
för tillfälliga förskolelokaler på väster under våren 2021 samt att inleda arbetet med 
upphandling av inhyrd förskola på väster omgående. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 169, 2021 Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på 

väster i Eslövs tätort 
 Förslag till beslut; Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs 

tätort 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ lokalförsörjningsplan som 

underlag för budget 2022 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden framför i sitt remissvar på Lokalförsörjningsplanen 2022-
2026 att den utbyggnad av förskolekapaciteten i centralorten som finns med i planen 
bör påskyndas så mycket som möjligt. För att möta det ökade behovet av 
förskoleplatser föreslogs att tillfälliga lokaler hyrs in i västra Eslöv för att ersätta 
Skogsgläntans förskola och för att minska förtätningen på befintliga förskolor. 
Inhyrningen behöver vara klar den 1 januari 2022 och därmed föreslås beslut i denna 
fråga innan budgeten för 2022 antas i november i år. Osäkerheten kring hur länge 
dessa platser behövs är stor och därför behöver hyresavtalet ge möjlighet till 
förlängning. 

Att, som tidigare föreslagits, eventuellt använda gamla Norrebos lokaler som 
ersättningslokaler för Skogsgläntan tills nya Skogsgläntan står klar, anses idag inte 
som lämpligt. Nya Norrebos förskola beräknas vara klar i maj 2022 och rivning av 
Skogsgläntans förskola ska, enligt föreslagen tidplan ske i januari 2022. Enligt 
tidigare planering skulle Nya Skogsgläntan vara inflyttningsklar under våren 2022 
och då skulle eventuellt behov av ersättningslokaler vara under en kortare tid. Idag 
pågår detaljplanearbetet och inflyttning i Nya Skogsgläntan beräknas till tidigast 
mars 2023. Övrigt skäl till att inte nyttja gamla Norrebo som ersättningslokal när 
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Skogsgläntan rivs är att den inte ligger i närheten av barnens bostäder och att det är 
önskvärt att projektet Nya Norrebo kan avslutas. 

I Serviceförvaltningens förslag till budgetunderlag finns tillkommande hyreskostnad 
för inhyrd lokal med 0,2 miljoner kronor per år. Anpassningsåtgärderna som behöver 
göras i lokalerna innan inflyttning den 1 januari 2022 beräknas till cirka två miljoner 
kronor. 

Eventuella merkostnader för hyra behandlas i samband med budgeten för 2022. 

Kommunstyrelsen har medel för tillkommande hyreskostnader i den årliga budgeten. 
Det temporära bygglovet för Skogsgläntans förskola kan förlängas fram till den 12 
december 2022 som reservplan vid behov. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 22 juni 2021 
kommunfullmäktige fatta beslut om att utöka investeringsbudgeten för 
servicenämnden med två miljoner kronor 2021 avseende åtgärder för 
iordningställande av förhyrd tillfällig förskola på väster i Eslövs tätort. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Investeringsbudgeten för servicenämnden utökas med två miljoner kronor 2021 
avseende åtgärder för iordningställande av förhyrd tillfällig förskola på väster i 
Eslövs tätort. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 108    KS.2019.0400 

Överförande av fastigheten Hästen 15 samt avyttring av Fastighets 
Aktiebolaget Gäddan  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen i Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår att kommunen övertar 
fastigheten Hästen 15, Karlsrobadet, samt att bolaget därefter avyttras. Förslaget är 
en del i den pågående omstruktureringen av koncernen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 199, 2021 Överförande av fastigheten Hästen 1 samt 

avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
 Förslag till beslut; Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av 

Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
 Investeringsbuget med kommentarer 
 Statusrapport Karlsrobadet 
 Driftsbudget Fastighets AB Gäddan 
 Skrivelse avseende överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av 

Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
 

Beredning 
Kommunen förvärvade dotterbolaget Fastighets AB Gäddan, 556115-3999, inför 
försäljningen av moderbolaget EIFAB. I Fastighets AB Gäddan finns fastigheten 
Hästen 15 som tillgång. Styrelsens förslag är att kommunen övertar fastigheten och 
därefter avyttrar bolaget vilket delas av Kommunledningskontoret. Servicenämnden 
har bistått bolaget med en aktuell statusrapport och investeringsbehov i fastigheten. 

Styrelsen föreslår att fastigheten övertas av kommunen till aktuellt marknadsvärde 
samt med befintliga lån och swapavtal. Därutöver föreslås kommunen överta en 
likvidersättning (enligt nuvarande beräkning cirka 8 miljoner kronor) för att 
ekonomiskt balansera övertagandet av tillgångar och skulder. 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget till ekonomisk reglering. 
Kommunledningskontoret överväger förtida inlösen av swapavtalet vilket skulle 
minska driftskostnaderna för anläggningen. 

För närvarande pågår en omfattande renovering av inomhusbadet vilket kommer att 
vara avslutat före överlåtelsen. Ett ytterligare aktuellt renoveringsbehov har 
framkommit vilket avser förnyelse av reningsanläggningen. Upp mot 10 miljoner 
kronor i investeringsmedel kan behöva avsättas för ändamålet. En investeringsbudget 
för 2022 föreslås upprättas i samband med budget 2022. En basutredning kommer att 
göras för att klargöra investeringsbehov på sikt inför lokalförsörjningsplan 2023. 
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Bolaget har en aktuell reinvesteringsbudget/-plan som kan ligga till grund för 
kommande beslut. 

Fastigheten ingår från överlåtelsetidpunkten i servicenämndens förvaltningsuppdrag. 
En specifik drifts- och investeringsbudget för badet mellan servicenämnden och 
kommunstyrelsen bifogas. I denna fastställs hyra och hantering av kostnader för el, 
värme och vatten samt löpande underhåll, tillsyn och skötsel. Driftsmedel för 2021 i 
den del som finansieras med kommunbidrag finns inom kultur- och fritidsnämndens 
budget. Kommunens hyreskostnad för 2022 sänks. 

Externa hyresavtal följer med över till kommunen. Ärendet är avstämt med 
revisionsbolaget EY ur ett övertagandeperspektiv. 

I tidigare handlingar har fastighetsbeteckningen felaktigt angetts till Hästen 1. Inför 
beslut i kommunfullmäktige har fastställts att det ska vara Hästen 15. En översyn 
över beslutsförslagen har också gjorts. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 
kommunfullmäktige fatta beslut om att Eslövs kommun övertar fastigheten och 
avyttrar Fastighets Aktiebolaget Gäddan, samt att servicenämnden uppdras förvalta 
fastigheten, att en drifts- och investeringsbudget upprättas i samband med budget 
2022 och att köpekontrakt och köpebrev undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören. 

Jäv 
Catharina Malmborg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Eslövs kommun övertar fastigheten Hästen 15 mot marknadsvärde om 122 miljoner 
kronor genom övertagande av befintliga lån hos Kommuninvest om 130 miljoner 
kronor. Fastighets Aktiebolaget Gäddan erlägger mellanskillnaden mellan lån och 
marknadsvärde om 8 miljoner kronor till Eslövs kommun,. 

- Fastighets Aktiebolaget Gäddan, organisationsnummer 556115-3999, avyttras så 
snart så kan ske efter att Eslövs kommun övertagit fastigheten Hästen 15. 

- Fastighets Aktiebolaget Gäddan, organisationsnummer 556115-3999, är inte längre 
ett kommunbolag. 
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- Fastighets Aktiebolaget Gäddan, organisationsnummer 556115-3999, får ändra i 
bolagsordningen så att de aktuella bestämmelserna som ger kommunfullmäktige i 
Eslöv rätt att besluta om ändringar i aktiebolaget tas bort i samband med avyttrandet. 

- Servicenämnden uppdras att förvalta fastigheten Hästen 15 efter 
övertagandetidpunkten. 

- En drifts- och investeringsbudget/-plan upprättas för fastigheten Hästen 15 i 
samband med budget 2022. 

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör tecknar köpekontrakt och 
köpebrev med Fastighets Aktiebolaget Gäddan avseende fastigheten Hästen 15. 

Beslutet skickas till  
Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
Servicenämnden 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
 

  

18 ( 42 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-25 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 109    KS.2019.0386 

Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och 
kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet. 

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit 
fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder 
och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet. 

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 för 
revidering genom minoritetsåterremiss. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 197, 2021 Antagande av policy för kommunikation i 

Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Policy för kommunikation i Eslövs kommun 
 Förslag till kommunikationspolicy efter återremiss 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs 

kommun 
 Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy 

för kommunikation 
 Servicenämndens beslut §115, 2019  Yttrande över Policy för Kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende 

förslag till Policy för kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag 

till policy för kommunikation 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över 

Policy för kommunikation 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy 

för kommunikation 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till policy för kommunikation 
som återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021. 
Ärendet återremitterades då till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta 
förslaget på ett sådant sätt att ”det i policyn tydligt framgår att relevanta och 
beslutade förslag ska kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller 
och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för 
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sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas 
fram vid omarbetning av policyn.” 

Kommunledningskontoret har förtydligat under 3.3 Viktiga förslag och beslut 
kommuniceras med: ”Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på 
hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till 
kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden 
ligger hos respektive verksamhet.” 

Meningen under punkt 5 ”Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation.” 
föreslås behållas, då hemsidans besökare ska kunna lita på att informationen som ges 
i form av nyheter är dels i allmänhetens intresse, dels i form av fattade beslut i olika 
politiska organ. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 
kommunfullmäktige besluta att policyn för kommunikation i Eslövs kommun ska 
antas att gälla från den 1 november 2021 samt att den ska ses över för revidering 
senast i oktober 2025. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändring att meningen "Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation" 
i avsnitt 5 läggs under en egen rubrik som heter "Politiska partier". Fredrik Ottesen 
(SD), Ted Bondesson (SD) och Bertil Jönsson (C) instämmer i yrkandena. 

Beslut 
- Policy för kommunikation i Eslövs kommun antas att gälla från den 1 november 
2021 med förändringen att meningen "Politiska partier ansvarar för sin egen 
kommunikation" i avsnitt 5 läggs under en egen rubrik som heter "Politiska partier". 

- Policy för kommunikation ska ses över för revidering senast i oktober 2025. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret - kommunikationsavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    KS.2021.0062 

Antagande av bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska 
kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs 
kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016. Under hösten/vinter 
2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Under 
våren och sommaren var förslaget ute på remiss. Ett förslag till 
bostadsförsörjningsstrategi är nu färdigt för antagande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till bostadsförsörjningsstrategi 2021, reviderad efter KS 
 Kommunstyrelsens beslut § 203, 2021 Antagande av bostadsförsörjningsprogram 

2021 
 Remissammanställning 
 Förslag till beslut; Antagande av bostadsförsörjningsprogram 
 Bostadsförsörjningsprogram 2021, förslag till antagandehandling 
 Barn- och familjenämndens yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 

2021 inklusive protokollsanteckning 
 Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende samråd Eslövs 

kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning 
 Yttrande från vård- och omsorgsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Komplettering till yttrande 
 Yttrande från Region Skåne avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från PRO avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Samrådsyttrande från Klippans kommun över  Bostadsförsörjningsprogram Eslöv 

kommun 
 Yttrande från Höörs kommun avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från Länsstyrelsen avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från MERAB avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Yttrande från kultur- och fritidsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
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 Yttrande från VA SYD avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd Eslövs 
kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från Svalövs kommun avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från servicenämnden avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från Skånska Energi AB avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från Lunds kommun avseende samråd Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 

 Yttrande från plangruppen inom Klippans kommun avseende samråd Eslövs 
kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 

 

Beredning 
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har 
genomförts av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret med hjälp av 
kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och statliga myndigheter. 

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller den reviderade 
bostadsförsörjningsstrategin nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av 
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas 
relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare 
innehåller strategin en analysdel, som i linje med lagen analyserar den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. 

Strategin har sänts på remiss under våren och sommaren. Remissinstanserna är 
överlag positiva till strategins upplägg och struktur. De inkomna yttrandena 
efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder 
och uppföljning, vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet och tillägg gällande 
bygglovsprocessen. 

Utifrån remissinstansernas yttranden har strategin reviderats. Remissinstansernas 
synpunkter och gjorda ändringar återfinns i remissammanställningen. 

Sedan bostadsförsörjningsprogrammet skickades ut på remiss har ny statistik blivit 
tillgänglig. Att hålla statistiken helt uppdaterad i strategin är varken relevant eller 
görbart, analysen som bygger på siffror från 2019 är därför i stora delar oförändrad. 
Det finns dock vissa noterbara skillnader mellan statistiken 2019 och 2020 som bör 
synliggöras: 
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 Under 2020 var flyttnettot inom länet positivt för första gången sedan 2017. 
 Befolkningsprognosen 2021-2037 visar stora skillnader mot den tidigare 

befolkningsprognosen. Detta beror på en högre byggprognos vilket 
framförallt påverkar antal barn och vuxna. 

 Region Skåne beräknar Eslövs marknadsdjup till 161 bostäder vilket är 
väsentligt högre än 2019, då det var 94 bostäder. 

 Under 2020 färdigställdes 185 bostäder i Eslövs kommun, likt 2019 byggs det 
mer än marknadsdjupet. 
  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 om några 
revideringar av förslaget till strategi samt att godkänna revideringen av Strategi för 
äldres boende som är en bilaga till bostadsförsörjningsstrategin. Vidare föreslog 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsförsörjningsstrategi 
2021 att gälla från 1 december 2021 samt att upphäva Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 från 1 december 2021. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bertil 
Jönsson (C) instämmer i yrkandet. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk 
styrgrupp med ansvar för en revidering av Bostadsförsörjningsstrategi 2021 - 
riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss. 

Voteringsresultat 
Med 34 ja-röster och 12 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. 4 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 

Ordförande ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) m fl yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med dessa. 

Beslut 
- Bostadsförsörjningsstrategi 2021 antas att gälla från 1 december 2021. 
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- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 upphävs från 1 december 2021. 

Ej deltagande i beslut 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Remissinstanserna 
Eslövs kommuns författningssamling 
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 111    KS.2020.0221 

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av april 2020 att ge Kommunledningskontoret i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till en kommunövergripande evenemangsstrategi. 

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med 
externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en 
begränsad tid med konkreta insatser. 

I mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslaget till Eslövs kommuns 
evenemangsstrategi med önskan om yttrande till berörda nämnder och Eslövs 
Stadskärneförening. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 206, 2021 Antagande av evenemangsstrategi för 

Eslövs kommun 
 Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag på evenemangstrategi 
 Förslag till beslut: Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Remissvar från Stadskärneföreningen avseende evenemangsstrategi för Eslövs 

kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109,2021 Yttrande över remiss 

av evenemangstrategi för Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51, 2021 Remissvar över förslag till 

evenmangsstrategi 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 65, 2021. Yttrande över förslag till 

evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Servicenämndens beslut § 74, 2021 Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi 

för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslag till Eslövs kommuns 
evenemangsstrategi på remiss till följande instanser: 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Servicenämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden 
 Eslövs Stadskärneförening 
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Samtliga remissvar är positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. 
I remissammanställning redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive 
remissvar. 

Ett nytt förslag till evenemangsstrategi har tagits fram utifrån de åtgärder som 
redovisas i bilaga ”Remissammanställning”. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till evenemangsstrategi för Eslövs 
kommun samt besluta att strategin ska ses över för revidering en gång per 
mandatperiod. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande. 

Beslut 
- Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun godkänns. 

- Evenemangsstrategin ska ses över för revidering en gång per mandatperiod. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 112    KS.2021.0021 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 2022. Enligt 
arbetsordning för kommunfullmäktige § 6 ska sammanträdet hållas sista måndagen i 
varje månad förutom i juli och augusti som är sammanträdesfria månader. Om sista 
måndagen i månaden är en helgdag eller dag före helgdag ska sammanträdet enligt 
arbetsordningen hållas följande helgfria tisdag eller på dag som ordföranden 
bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige sammanträder klockan 
18.00 under följande dagar 2022: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 
20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 under följande dagar 2022: 31 
januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 
november (kl 16.00) och 19 december. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Medborgarhuset 

Paragrafen är justerad 
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§ 113    KS.2021.0023 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 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 § 208, 2021 Redovisning av ej slutbehandlade 

motioner per oktober 2021 
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021 
 Redovisning av ej besvarade motioner per oktober 2021 
 

Beredning 
Det finns 14 motioner som inte slutbehandlats. En av dessa är inte remitterad ännu, 
utan kommer att remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 
2021. Av de 14 motionerna är en äldre än ett år. Den var uppe för politisk hantering 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för 
ytterligare beredning. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 oktober 2021 
kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    KS.2021.0448 

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Bengt Andersson (M) om 
gatubelysning och trygghet  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har inkommit med en interpellation till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson (M) om gatubelysning och 
trygghet. 

Bengt Andersson (M) har skrivit ett svar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Bengt Andersson (M) om 

gatubelysning och trygghet 
 Svar från Bengt Andersson (M) på interpellation om gatubelysning och trygghet 
 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser att interpellationen från Ted Bondesson S(D) till Bengt 
Andersson (M) kring gatubelysning och trygghet är besvarad. 

Beslutet skickas till  
Ted Bondesson (SD) 
Bengt Andersson (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    KS.2021.0483 

Anmälan av interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson 
(M) avseende publika laddstationer i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Lars Holmström (V) har inkommit med en interpellation till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson (M). Interpellationen rör 
publika laddstationer i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson (M) om publika 

laddstationer i Eslövs kommun 
 

Beslut 
- Interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

Beslutet skickas till  
Bengt Andersson (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    KS.2021.0046 

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion. I motionen föreslås att ett 
pilotprojekt med nollbasbudget inleds inom lämpligt område såsom 
kommunledningskontorets kommunikationsavdelning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 188, 2021 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen 

(SD) om pilotprojekt med nollbasbudget 
 Förslag till beslut; Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med 

nollbasbudget 
 Kommunfullmäktiges beslut § 25, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) - Motion om pilotprojekt med nollbasbudget 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om pilotprojekt med nollbasbudget 
 

Beredning 
Kommunens budgetprocess regleras översiktligt i de ekonomiska styrprinciperna och 
årligen mer i detalj av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör kommunens 
budgetberedning. Beredning av fördelning av kommunens resurser och 
bakomliggande grunder för fördelningen hanteras av budgetberedningen. 
Nollbasbudgetering kan vara en tillämplig modell för att pröva befintlig 
resursfördelning. Modellen har vid ett tillfälle i en enklare form tillämpats på 
tjänstemannanivå avseende kommunens gymnasiekostnader. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns olika modeller för prövning av 
befintlig resursfördelning och fördelning av nya medel. Frågan hanteras av 
budgetberedningen som svarar för den årliga budgetprocessen. 
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 7 september 2021 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande. 
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Beslut 
- Motionen om pilotprojekt med nollbasbudget avslås. 

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

Beslutet skickas till  
Fredrik Ottesen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    KS.2021.0355 

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för 
flaggning i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion som rör riktlinjer för flaggning i 
Eslövs kommun. 

I motionen föreslås följande: 

- Att Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun revideras i enlighet med vad som 
anförts i motionen. 

Beslutsunderlag 
 Motion om riktlinjer för flaggning  i Eslövs kommun 
 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen och servicenämnden med begäran om 
yttrande senast den 22 april 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    KS.2021.0447 

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

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion om att 
bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun. 

I motionen föreslås följande: 

- Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs. 

- Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras 
eller ersätts efter behov. 

- Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med 
nya lampor. 

- Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att 
utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun 
 

Beslut 
- Motionen remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen 
och Rådet för hälsa och trygghet med begäran om yttrande senast den 22 april 2022. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Rådet för hälsa och trygghet 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    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 och den 31 maj. 

Miljöpartiet lämnar över platsen till annat parti, i första hand Vänsterpartiet, i andra 
hand Centerpartiet. 

Klas Holger Jönsson (V) är föreslagen som ny revisor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 100, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran 

Tony Andersson (MP) 
 Kommunfullmäktiges protokoll § 87, 2021 Val av revisor i revisionen efter 

Göran Tony Andersson (MP) 
 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 
- Klas Holger Jönsson (V) väljs till ny revisor i revisionen efter Göran Tony 
Andersson (MP). 

Beslutet skickas till  
Revisionen 
Klas Holger Jönsson 
Löneavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 120    KS.2021.0401 

Avsägelse från Dennis Larsen (SD) från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Dennis Larsen (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige har att entlediga Dennis Larsen (SD) från uppdraget som 
ledamot samt förrätta fyllnadsval. Då ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden är 
valda proportionerligt ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 

Håkan Engblom (SD) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Dennis Larsen (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 

- Håkan Engblom (SD) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Håkan Engblom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 121    KS.2021.0402 

Avsägelse från Kari Kajén (SD) från samtliga politiska uppdrag samt 
fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Kari Kajén har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag. 
Uppdragen är ledamot i vård- och omsorgsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige 
samt ledamot i styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta 
fyllnadsval. Då ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden är valda proportionerligt 
ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 

Linus Walemo (SD) är föreslagen som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden och 
Bo Broman (SD) som ny ledamot i styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan. 

Beslut 
- Kari Kajén (SD) entledigas från samtliga förtroendeuppdrag. 

- Linus Walemo (SD) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

- Bo Broman (SD) väljs till ny ledamot i styrelsen för Fastighets Aktiebolaget 
Gäddan. 

- Avgången avseende platsen som ledamot i kommunfullmäktige anmäls till 
länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning. 

Beslutet skickas till  
Linus Walemo 
Bo Broman 
Vård- och omsorgsnämnden 
Länsstyrelsen i Skåne 
Fastighets Aktiebolaget Gäddan 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 122    KS.2021.0446 

Avsägelse från Mats Andersen (SD) från uppdraget som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Mats Andersen (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde tar Mats 
Andersen (SD) tillbaka sin avsägelse. 

Beslut 
- Ärendet utgår då det inte finns någon avsägelse att behandla. 

Paragrafen är justerad 
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§ 123   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0317-2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 104, 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2021 

KS.2021.0070-10 Räddningstjänst Syd Kallelse och underlag till 
direktionssammanträde 2021-10-15 

KS.2021.0348-4 Kommunstyrelsens beslut § 207, 2021 Yttrande över 
revisionsrapport "Granskning av bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten" 

KS.2021.0119-19 Granskningsrapport för 2021 från Vänsterpartiet (V) 

KS.2021.0119-21 Resultatrapport för 2021 från Västerpartiet (V) 

KS.2021.0119-22 Redovisning av erhållit partistöd samt granskningsrapport 
avseende 2020 från Socialdemokraterna (S) 

KS.2021.0119-20 Redovisning av partistöd 2021 för Vänsterpartiet (V) 

KS.2021.0070-9 Räddningstjänsten Protokoll Direktionen för Räddningstjänsten 
Syds sammanträde 11 juni 2021 

KS.2021.0167-14 Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2021-06-11 

KS.2018.0384-11 Slutbesiktning och kvittens av byggnadsanknuten konst Stora 
torg Eslöv 

BoF.2021.1276-1 Barn- och familjenämndens reglemente, reviderat 14 juni 2021 

SOT.2021.0123-3 Reviderat reglemente för Servicenämnden 2021 

MOS.2021.0571-3 Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2021 

KS.2017.0257-27 Hörby kommuns kommunfullmäktiges beslut § 121, 2021 
Uppsägning samverkansavtal och partnerskapsavtal 
besöksnäringen Mittskåne 
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KS.2017.0257-28 Höörs kommuns kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 
Uppsägning samverkansavtal och uppsägning av 
partnerskapsavtal besöksnäringen Mittskåne 

KS.2021.0167-15 Protokoll från Förbundsfullmäktige, VA Syd 2021-06-18 

KS.2021.0167-16 Protokoll från Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-08-19 

KS.2021.0409-1 Information - Rapport och missiv för utskick till 
kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande Granskning av 
hantering av 2018 års granskningar 

KS.2021.0409-2 Missiv -uppföljande granskningar av 2018 års granskningar 

KS.2021.0409-3 Rapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 

KS.2021.0408-1 Information - Rapport och missiv för utskick till 
kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande Granskning av 
hantering av riktade bidrag 

KS.2021.0408-2 Missiv - Granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag 

KS.2021.0408-3 Rapport - Granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag 

KS.2021.0167-17 Dagordning Förbundsstyrelse och Förbundsfullmäktige VA 
SYD 2021-09-02 

KS.2021.0167-18 Dagordning Förbundsstyrelse och Förbundsfullmäktige VA 
SYD 2021-08-30 

KS.2021.0361-1 Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

KS.2021.0167-19 Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 2 september 2021 

KS.2021.0167-20 Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 30 augusti 2021 

KS.2017.0350-67 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 115, 2021 
Godkännande av ändringar i vinnande bidrag i markanvisning 
för Föreningstorget 
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KS.2017.0350-64 Reviderade ändringar av byggnation på Föreningstorget från 
GBJ Bostadsutveckling AB 20210823 

Valn.2021.0002-3 Valnämndens beslut § 3, 2021 Översyn av valdistrikt inför 
allmänna val 2022 

KS.2021.0119-1 Granskningsrapport för 2020 från Centerpartiet (C) 

KS.2021.0119-2 Redovisning av partistöd 2020 för Centerpartiet (C) 

KS.2021.0119-3 Resultatrapport för 2020 från Centerpartiet (C) 

KS.2021.0119-4 Granskningsrapport från 2020 från Liberalerna (L) 

KS.2021.0119-5 Redovisning av partistöd 2020 för Liberalerna (L) 

KS.2021.0119-6 Resultatrapport för 2020 från Liberalerna (L) 

KS.2021.0119-7 Granskningsrapport från 2020 Miljöpartiet de Gröna (MP) 

KS.2021.0119-8 Redovisning av partistöd 2020 för Miljöpartiet de Gröna (MP) 

KS.2021.0119-9 Resultatrapport för 2020 från Miljöpartiet de Gröna (MP) 

KS.2021.0119-10 Granskningsrapport för 2020 från Moderata samlingspartiet (M) 

KS.2021.0119-11 Redovisning av partistöd 2020 för Moderata samlingspartiet (M) 

KS.2021.0119-12 Resultatrapport för 2020 från Moderata samlingspartiet (M) 

KS.2021.0119-13 Granskningsrapport för 2020 från Kristdemokraterna Eslöv 
(KD) 

KS.2021.0119-14 Redovisning av partistöd 2020 för Kristdemokraterna Eslöv 
(KD) 

KS.2021.0119-15 Resultatrapport för 2020 från Kristdemokraterna Eslöv (KD) 

KS.2021.0119-16 Granskningsrapport för 2020 från Sverigedemokraterna (SD) 

KS.2021.0119-17 Redovisning av partistöd 2020 för Sverigedemokraterna (SD) 

KS.2021.0119-18 Resultatrapport för 2020 för Sverigedemokraterna (SD) 

KS.2021.0070-4 Kallelse 11 juni 2021 till direktionen för Räddningstjänstens 
Syds sammanträde 11 juni 2021 
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KS.2021.0317-1 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 55, 2021 Rapportering av 
ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 

 

Beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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