
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-29 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 16:00-22:40  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Tony Hansson (S) 
David Westlund (S) 
Lars Månsson (S) 
Mats Löfström (S) 
Naida Mahmutovic (S) 
Naser Gohari (S) 
Tina Löfström (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) 
Marcus Quist (M) 
Tony Ekblad (M) 
Margaretha Holmquist (L) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ronny Thall (SD) §§126-137 
Marlén Ottesen (SD) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Thomas Bondesson (SD) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Göran Granberg (-) §§124-126, §§128-137 
Madeleine Atlas (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Anders Molin (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) §§124-125 
Lars Holmström (V) 
Mauricio Sanchez (V) 
Henrik Månsson (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Amila Pasic (S)  ersätter Marianne Svensson (S) 
Gabriel Barjosef (S) §§124-126, §§128-137 ersätter Jenny Pernton 
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(S) 
Jan-Åke Larsson (S) §127 ersätter Gabriel Barjosef (S) pga jäv 
Kristian Zahtila (SD) §§124-125 ersätter Ronny Thall (SD), §§126-
137 ersätter Mats Andersen (SD) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Kerstin Brink (SD)  ersätter Jimmie Ramquist (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Mikael Sonander (C)  ersätter Ingemar Jeppsson (C) 
Eva Rebbling (V) §§126-137 ersätter Umihana Rasovic Kasumovic 
(V) 
Lennart Nielsen (MP)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 
Samuel Estenlund (KD)  ersätter Benjamin Ülger (KD) 
Kent Björk (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jan-Åke Larsson (S) §§124-126, §§128-137 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Kire Gelevski (S) 
Anette Palm (S) 
Rikard Malmborg (M) 
Jörgen Andersson (M) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Oliver Hansen (M) 
Erik Holmquist (L) 
Nicklas Nilsson (L) 
Krister Carlberg (C) 
Eva Rebbling (V) §§124-125 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

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

  
Utses att justera Bertil Jönsson (C) 

Lars Månsson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-12-07   
  
Protokollet omfattar §§124-137 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Lena Emilsson (S)  

 

Justerande   
  Bertil Jönsson (C) Lars Månsson (S) 
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Innehåll 
 

§124 Tyst minut 

§125 Val av justerare 

§126 Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget samt beslut om skattesats, 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2022 

§127 Godkännande av årsredovisning för Finsam 2020 och beviljande av 
ansvarsfrihet 

§128 Antagande av policy för arbetsmiljö och hälsa 

§129 Upphävande av reglemente för intern kontroll 

§130 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Stenbocken 14 och 
15 i Eslöv 

§131 Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 

§132 Motion från Fredrik Ottesen (SD) om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning 

§133 Motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen 
(SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

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

§135 Avsägelse från Mirjana Momiroska (S) från uppdraget som ersättare i 
barn- och familjenämnden samt fyllnadsval 

§136 Avsägelse från Mikael Sonander (C) från samtliga uppdrag samt 
fyllnadsval 

§137 Anmälningar för kännedom 
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§ 124  

Tyst minut  

Kommunfullmäktige håller en tyst minut med anledning av ersättaren Patrik Olssons 
(SD) bortgång. 

Paragrafen är justerad 
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§ 125  

Val av justerare  

Ärendebeskrivning  
Bertil Jönsson (C) och Lars Månsson (S) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 7 december. 

Till ersättare utses Dennis Larsen (SD). 

Paragrafen är justerad 
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§ 126    KS.2021.0001 

Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget samt beslut om skattesats, 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2022  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger förslag till budget 2022 och plan för åren 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattar fem år. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 214, 2021 Antagande av budget 2022 samt 

flerårsplan 2023-2025 
 Förslag till beslut; Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 
 Styrande majoritetens förslag till budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 

inklusive investeringsbudget 2022-2026 och exploateringsbudget 2022-2025 
samt skattesats, efter KS 

 Protokoll 2021-10-14 och 2021-10-21 Kommunövergripande samverkan Budget 
2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123, 2021 Budget 2022 samt 
flerårsplan 2023-2025 för Kommunledningskontoret 

 Reviderad Budget 2022 för kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 113, 2021 Rättelse av beslut § 113 Budget 

för 2022 med flerårsplan 
 Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 162, 2021 Budget 2022 samt 

plan 2023-2025 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Budget 2022 miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 78 2021 Yttrande över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025 
 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 

2023-2025 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Sifferbilaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 79 Yttrande över förslag till vårbudget 2022 

med flerårsplan 2023-2025 
 Underlag förslag till yttrande sifferdel Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 
 Underlag förslag till yttrande textdel Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 
 Överförmyndarnämndens beslut § 81, 2021 Förslag till beslut budget för 2022, 

plan 2023-2025 
 Budget 2022, plan 2023-2025 Överförmyndarnämnden 
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 Barn- och familjenämnden § 93, 2021 Yttrande över budgetram 2022 och 
flerårsplan 2023-2025 

 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 
2023-2025 avseende barn- och familjenämnden 

 Sifferbilaga  Barn- och familjenämnden 
 Servicenämndens beslut § 108, 2021 Yttrande över Budget 2022 och Plan 2023-

2025 samt Investeringsplan 2022-2026 
 Förslag till beslut; Serviceförvaltningens yttrande över förslag till Budget 2022 

och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026, 2021-09-07 
 Sverigedemokraterna Eslövs förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Tilläggsyrkanden till budget 2022 från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige 

den 29 november 
 Centerpartiets förslag till Driftsbudget för 2022 
 Talarordning vid budgetsammanträde 2021 
 Budgetyrkanden 2022 från Kristdemokraterna till kommunfullmäktige 29 

november 
 

Beredning 
Kommuninvest begär varje år ett förtydligat borgensåtagande från kommunen varför 
kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till borgensåtagande. 
Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov. 

Den styrande majoritetens förslag till budget bygger på oförändrad skattesats. 

Nämnderna har yttrat sig över förslaget till budget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna majoritetens förslag till 
budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen 
till 20,54 kronor för 2022 samt att såsom för egen skuld ingå borgen för Eslövs 
Bostads AB och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser 
upp till ett totalt belopp om två miljarder kronor och fastställa nyupplåningsramen år 
2022 för kommunen till 400 miljoner kronor inklusive upplåning till VA SYD. 

Budgetdebatten inleds med att varje parti presenterar sitt budgetförslag. 

Talare: 
Johan Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Madeleine Atlas (C) 
Lars Holmström (V) 
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Lennart Nielsen (MP) 
Samuel Estenlund (KD) 

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

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget men med 
Centerpartiets tilläggsyrkanden. 

Lars Holmström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden samt att de ska 
behandlas var för sig. 

Lennart Nielsen (MP) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden. 

Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas tilläggsyrkanden. 

David Westlund (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget.. 

Claus-Göran Wodlin (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget. 

Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget men med 
Centerpartiets tilläggsyrkanden samt att yrkandena ska behandlas var för sig. 

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Ajournering 
Mötet ajourneras kl 18.00-18.30. 

Debatten fortsätter 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden 
och avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Christine Melinder (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget. 

Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Henrik Månsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget. 

Istvan Barborg (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget och avslag på 
Sverigedemokraternas förslag till budget. 
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Gabriel Barjosef (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget och avslag på 
Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Centerpartiets, Vänsterpartiets och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkanden. 

Tony Hansson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget och avslag på 
Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Sven-Olov Wallin (L) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Ajournering 
Mötet ajourneras kl 20.35-20.50. 

Beslutsgång 
Innan ordförande ställer proposition på yrkandena justeras röstlängden. Umihana 
Rasovic Kasumovic (V) har lämnat sammanträdet och Eva Rebbling (V) tjänstgör 
istället. Ronny Thall (SD) har anslutit till mötet och Kristian Zahtila (SD) tjänstgör 
därmed istället för Mats Andersen. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om fastställande av 
skattesatsen till 20,54 kronor, borgensförbindelse för de kommunala bolagen för ett 
lånebelopp om två miljarder kronor samt fastställande av nyupplåningsramen 
inklusive upplåning till VA SYD till 400 miljoner kronor för 2022 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt dem. 

Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens och 
Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande avseende satsning på 
yrkesprogram och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande avseende 
decentralisering av beslut och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande 
avseende heltidstjänst för Östra Eslöv och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande avseende utredning 
om nytt stadshus och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 
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Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster och 6 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 17 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 
  

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande avseende planering 
av brett boendeutbud om nytt stadshus och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande 
avseende avskaffning av delade turer och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 13 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 
  

Ordförande ställer proposition på Centerpartiets tilläggsyrkande avseende utbyggnad 
av fiber på landsbygd och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 13 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 
  

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande 
avseende klimatkommunerna och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 13 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 
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Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande 
avseende anställning av klimatstrateg och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster och 4 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 19 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 
  

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende tillköp av 
linje 3 och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende ökad 
satsning på omsorgen och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas tilläggsyrkande avseende 
utredningstjänsten för Östra Eslöv och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas tilläggsyrkande avseende 
utredning om nytt stadshus och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas tilläggsyrkande avseende 
krisberedskapsutredning och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas tilläggsyrkande 
avseende trygghetsskapande åtgärder och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas tilläggsyrkande avseende 
vision för Eslöv och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Beslut 
- Majoritetens förslag till budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget godkänns. 

- Skattesatsen fastställs till 20,54 kronor för 2022. 

- Borgen ingås såsom för egen skuld för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes 
Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om två 
miljarder kronor. 

- Nyupplåningsramen år 2022 för kommunen fastställs till 400 miljoner kronor 
inklusive upplåning till VA SYD. 
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Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot besluten till förmån för egna 
yrkanden. 

Ledamöterna i Centerpartiet reserverar sig mot besluten till förmån för egna 
yrkanden. 

Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot besluten till förmån för egna 
yrkanden. 

Ledamoten i Kristdemokraterna reserverar mot besluten till förmån för egna 
yrkanden. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunens bolag inom koncernen 
Kommuninvest 

Paragrafen är justerad 
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§ 127    KS.2021.0212 

Godkännande av årsredovisning för Finsam 2020 och beviljande av 
ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för FINSAM har behandlat årsredovisningen för 2020 vid sammanträde 
den 25 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 215, 2021 Godkännande av årsredovisning för 

Finsam 2020 och beviljande av ansvarsfrihet 
 Förslag till beslut; Årsredovisning för FINSAM 2020 
 Revisionsberättelse Finsam MittSkåne 
 Styrelseprotokoll 1, 2021-03-25 Finsam Mittskåne 
 Årsredovisning 2020, Finsam MittSkåne 
 

Beredning 
Kommunen ska behandla godkännande av resultat- och balansräkning samt 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. I protokoll från styrelsens sammanträde den 
25 mars 2021 har styrelsen ställt sig bakom förslaget till årsredovisningen utan 
ändringar. Revision är utförd utan anmärkningar. I årsredovisningen framgår att det 
”under 2020 skett stora förändringar inom Finsam MittSkåne då verksamheten 
genomgått tre chefsbyten, vilket givetvis påverkat såväl medarbetare som 
verksamheten i stort. Att världen samtidigt drabbats av en pandemi och att vi och 
våra samverkansparter tvingats hitta nya sätt att samverka och mötas; har även detta 
varit en ansträngande utmaning för samtliga.” 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 
kommunfullmäktige fatta beslut om att godkänna årsredovisningen för FINSAM 
MittSkåne samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

Jäv 
Gabriel Barjosef (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut 
- FINSAM Mittskånes årsredovisning 2020 godkänns och styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till  
FINSAM MittSkåne 

Paragrafen är justerad 
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§ 128    KS.2021.0271 

Antagande av policy för arbetsmiljö och hälsa  

Ärendebeskrivning  
Arbetsmiljöfrågor är centrala för alla arbetsgivare och en viktig strategisk fråga både 
inom arbetet med attraktiv arbetsgivare såväl som ur ett rättsligt perspektiv. Alla 
arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy. 
Eslövs kommuns nuvarande policy för arbetsmiljö och hälsa ska enligt tidigare beslut 
ses över och vid behov revideras under 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 juni 2021. Därefter 
har revideringar gjorts och policyn tas nu upp för beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 220, 2021 Antagande av policy för arbetsmiljö och 

hälsa 
 Förslag till beslut; Policy för arbetsmiljö och hälsa 
 Förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa 
 

Beredning 
Det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö och hälsa har tagits fram av 
Kommunledningskontoret. Förslaget är samverkat med de fackliga organisationerna. 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
ställer krav på att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön. Dessa mål ska även vara kända av arbetstagarna. I den årliga 
uppföljningen av Eslövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete har behov av att 
tydliggöra dessa mål identifierats. I det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö 
och hälsa har därför dessa mål förtydligats och lyfts fram. Det reviderade förslaget 
till Policy för arbetsmiljö och hälsa föreslås ersätta existerande Policy för arbetsmiljö 
och hälsa. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 att 
kommunfullmäktige ska anta den reviderade policyn och i samband med beslutet 
upphäva nu gällande policy. 

Beslut 
- Policy för arbetsmiljö och hälsa antas att gälla från och med 1 januari 2022. 

- Tidigare gällande Policy för arbetsmiljö och hälsa upphör att gälla samma dag. 

- Ny Policy för arbetsmiljö och hälsa ses över för revidering senast under 2025. 

16 ( 42 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-29 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    KS.2021.0473 

Upphävande av reglemente för intern kontroll  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för intern kontroll och 
kommunstyrelsen beslöt att anta dessa vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021, § 
221. Eftersom de nya riktlinjerna ersätter det reglemente för intern kontroll som 
antogs 2002-09-30, § 63, måste kommunfullmäktige fatta beslut om att reglementet 
ska upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 221, 2021 Antagande av riktlinjer för intern kontroll 
 Reglemente för intern kontroll, antaget av KF 2002-09-30 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för intern kontroll 
 Förslag till riktlinjer för intern kontroll 
 

Beslut 
- Reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2002-09-30 (§ 63), 
upphör att gälla. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 130    KS.2021.0218 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Stenbocken 14 
och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
I samband med att en ny detaljplan antas för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i 
centrala Eslöv tecknas exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen. 
Den nya detaljplanen medger ny bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner 
samt innehåller ombyggnad och utbyggnad av gator och allmänna platser. 
Detaljplanen kommer genomföras av två olika etapper och med hänsyn till 
ägarförhållanden inom området tecknas tre olika exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 223, 2021 Godkännande av exploateringsavtal för 

detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal för Stenbocken 14 och 15 
 Förslag till exploateringsavtal för Stenbocken 15. 
 Förslag till exploateringsavtal Stenbocken 14, västra delen. 
 Förslag till exploateringsavtal Stenbocken 14, östra delen. 
 Översiktligt kartmaterial över Stenbocken 14 och 15. 
 

Beredning 
De framtagna förslagen till exploateringsavtal reglerar genomförande av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Stenbocken 14 och 15. Den nya detaljplanen medger 
ny bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner samt innehåller ombyggnad och 
utbyggnad av gator och allmänna platser. 

Exploateringsavtalen är framtagna i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. Avtalen innehåller åtaganden 
för exploatörerna att bekosta och utföra ombyggnad av de allmänna platser som 
detaljplanen reglerar. Detta innefattar anläggandet av gångväg mellan Västergatan 
och Repslagargatan, ombyggnad av gång- och cykelväg längs Västergatan samt torg 
och gång- och cykelväg vid Västerlånggatan. 

Inom den tillkommande kvartersmarken ska exploatörerna bekosta och utföra 
åtgärder för att ta hand om och fördröja dagvatten. Vidare ska även lekplats och 
gemensamma anläggningar färdigställas. 

Indelning av etapper har gjorts utifrån ägarförhållandena i området samt hur 
exploateringen är tänkt att genomföras. Utbyggnad av den västra delen, i dagsläget 
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obebyggd, kommer ske som en första etapp. Den östra delen kommer byggas ut i ett 
senare skede. 

Arbetet med framtagandet av exploateringsavtalen har skett genom Söllscher 
Lantmäterikonsult AB som är kommunens upphandlade konsult inom mark- och 
exploatering. I arbetet har samråd skett med Miljö och Samhällsbyggnad samt VA 
SYD. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 att 
kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalen. 

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

Ted Bondesson (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 exploateringsavtal för Stenbocken 14, västra delen, i Eslöv, Eslövs 
kommun, godkänns. 

- Förslag till exploateringsavtal för Stenbocken 14, östra delen, i Eslöv, Eslövs 
kommun, godkänns. 

- Förslag till exploateringsavtal för Stenbocken 15, i Eslöv, Eslövs kommun, 
godkänns. 

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

Beslutet skickas till  
Exploatörerna 
VA SYD 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    KS.2017.0479 

Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde den 16 januari 2018 
fastighetsägarna ett positivt planbesked för att genom en detaljplaneprocess pröva 
om den aktuella marken är lämplig för ett varierat kvarter innehållande bostäder och 
handel. Kommunledningskontoret har nu genomfört detaljplaneprocessen och 
kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att anta detaljplan för Stenbocken 
14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 222, 2021 Antagande av detaljplan för Stenbocken 

14 och 15 i Eslöv 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Plankarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Trafik och parkeringsutredning från Sweco 
 Bullerutredning Kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Översiktligt projekterings-PM Geoteknik från Sweco 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning från Relement 
 Miljöundersökning bensinstation för kv. Stenbocken 14-15 
 PM dagsljus Kv Stenbocken 14-15 
 Samrådsredogörelse för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 

Beredning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under samråd och granskning har 
sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförda 
synpunkter och kommunens kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen 
och granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand 
avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Fredrik Ottesen (SD) instämmer i 
yrkandet. 
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Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. David 
Westlund (S) och Johan Andersson (S) instämmer i yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på Ted Bondessons (SD) m fl återremissyrkande 
och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Ted Bondessons (SD) m fl 
andrahandsyrkande mot Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun, antas. 

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

Beslutet skickas till  
Fastighetsägarna för Stenbocken 14 och 15 

Paragrafen är justerad 
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§ 132    KS.2021.0047 

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottosen (SD) har lämnat en motion om att om att utreda en ny kommunal 
organisation där kommunen skulle organiseras som en enda förvaltning med 
kommunchefen som förvaltningschef. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 225, 2021 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen 

(SD) om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En 
förvaltning 

 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottosen (SD) om att utreda 
effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning 

 Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2021 Remittering av motion från Fredrik 
Ottesen (SD) - Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa 
En kommun - En förvaltning 

 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att inför En kommun - En förvaltning 

 Bilaga till motion 
 

Beredning 
I yttrandet framförs följande: 

"Fredrik Ottosen (SD) menar i sin motion att det finns ett behov av en utredning av 
den kommunala organisationen i Eslöv. Motionären menar vidare att en organisation 
som bygger på En kommun – En förvaltning-tanken skulle ”…främja ett effektivare 
utnyttjande av resurserna och skapa mer nytta åt skattebetalarna, med större fokus på 
kommunens obligatoriska uppgifter än de frivilliga.” 

Det har gjorts utredningar i andra kommuner kring denna fråga, vilka motionären 
hänvisar till och det finns ett antal kommuner där denna organisationsform redan 
finns idag. Det råder dock ingen konsensus kring ifall detta är en organisationsform 
som automatiskt leder till de fördelar som motionären lyfter i sin motion. 

Motionen syftar till att utreda effekterna och konsekvenserna av en omorganisation 
utifrån En kommun – En förvaltning. En sådan utredning skulle behöva bli både 
omfattande och grundlig, då det är en stor förändring som föreslås. Det är enligt 
Kommunledningskontoret inte optimalt att så tidigt efter en pandemi (vilken inte helt 
är över), med de organisatoriska svårigheter denna dragit med sig, starta en utredning 
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av denna omfattning av den kommunala organisationen. Kommunens 
olika verksamheter visar ett behov av stabilitet och lugn och endast genom att en 
sådan fråga väcks genom en utredning kan få stora konsekvenser. Ett annat skäl som 
talar emot en utredning av denna typ i dagsläget, är att det är mindre än ett år till 
nästa val med alla de utmaningar som detta för med sig. Det är rimligt att den 
formation som styr kommunen efter kommunalvalet 2022 också är de som beslutar 
om den kommunala organisationen inklusive eventuella utredningar om densamma." 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att motionen ska bifallas. Ted Bondesson (SD) och 
Samuel Estenlund (KD) instämmer i yrkandet. 

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

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

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för bifall till att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med 37 ja-röster och 13 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
motionen. Se voteringsbilaga. 

Beslut 
- Motionen om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun – 
En förvaltning 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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§ 133    KS.2021.0240 

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

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. Kommunfullmäktige har 
beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
samt barn och familjenämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 226, 2021 Yttrande över motion från Marlen Ottesen 

(SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om 
suicidpreventiv handlingsplan 

 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2021. Yttrande över motion om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Barn- och familjenämndens beslut § 88, 2021  Yttrande över motion om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021 Remittering av motion från Marlen 

Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

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

 

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i 
syfte att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Motionärerna menar att 
handlingsplanen kan vara kommunövergripande men för att få till ett effektivt arbete 
bör även varje förvaltning upprätta egna planer. 

Barn- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig. 
Kommunstyrelsen har yttrat sig med hänsyn till deras svar enligt följande. 

"Motionen lyfter en viktig och angelägen fråga. Den psykiska ohälsan är en av vår 
tids allvarligaste folkhälsoproblem. Från både barn och utbildningsnämndens- och 
vård och omsorgsnämndens yttrande kan man utläsa att det under våren 2021 har 
påbörjats ett arbete inom ramen för delregional samverkan, mellan Skånes 
kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en lokal 
överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur regionen 
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och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med förebyggande 
suicidarbete som ett prioriterat område. Suicidprevention är en del av ett större 
regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk ohälsa i 
samverkan mellan region och kommun. 

Då det finns ett pågående utvecklingsarbete kring suicidprevention i förvaltningarna 
är det för tidigt att säga huruvida just en handlingsplan är rätt metod för att motverka 
suicid. Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen bör avslås." 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Marlen Ottesen (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Amila Pasic (S) instämmer i yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Lena Hugosdotter Sundbergs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Motionen om suicidpreventiv handlingsplan avslås. 

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

Beslutet skickas till  
Marlen Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Fredrik Ottesen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 134    KS.2021.0239 

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

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska 
upphöra med att HBTQ-certifiera verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att 
remittera motionen till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 11 
oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 227, 2021 Yttrande över motion från Ted Bondesson 

(SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-
certifiering av verksamheter 

 Förslag till beslut; Yttrande över motion om att Eslövs kommun upphör med 
HBTQ-certifiering av verksamheter 

 Kommunfullmäktiges beslut § 68, 2021 Remittering av motion från Ted 
Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs kommun upphör med 
HBTQ-certifiering av verksamheter 

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

 

Beredning 
Kommunstyrelsen har yttrat sig över motionen enligt följande: 

I motionen av Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) föreslås att Eslövs 
kommun ska upphöra med att HBTQ-certifiera verksamheter. Motionärerna menar 
att certifieringen är dyr, kontraproduktiv och saknar utomstående kontroll. 

De som utför certifieringen är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL). På RFSLs hemsida 
går det att läsa följande: ”Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla, 
tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. En hbtqi-certifiering är ett sätt att förändra det 
genom att öka er kunskap, förbättra er arbetsmiljö och samtidigt säkra ett bättre 
bemötande av era målgrupper. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen” . En 
certifiering innebär att verksamheten deltar i en utbildning med både 
föreläsningsmoment och interaktiva workshops samt att verksamheten tar fram och 
arbetar efter en handlingsplan för ökad inkludering av medarbetare och brukare 
utifrån ett hbtqi-perspektiv. 
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I dagsläget är det Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg som har 
hbtqicertifierat verksamheter. Barn och Utbildning har låtit familjeenheten och 
ledningsgruppen genomgå en hbtqi-certifiering och de ska inom kort omcertifieras. I 
samband med det kommer även barn och elevstöd att bli certifierade. Vård och 
Omsorg har bland annat certifierat myndighetsenheten, några LSS-boenden, barn 
och ungdomsverksamhet LSS och Mötesplats Karidal. Även Vård och Omsorg har 
planer på att låta fler verksamheter certifieras. 

Förvaltningarna initierade sina certifieringsprocesser förra mandatperioden utifrån 
det dåvarande politiska handlingsprogrammet där det fanns ett uppdrag att ”Eslövs 
kommun ska arbeta aktivt med demokrati-, jämställdhet-, HBTQ- (homosexuella, 
bisexuella, trans- och queerpersoner) och likabehandlingsfrågor.” Barn och 
Utbildning och Vård och Omsorg delar motionärernas uppfattning att certifieringen 
är dyr men att man annars har positiva erfarenheter från certifieringsprocessen. 
Enligt Barn och Utbildning fokuserar utbildningarna framförallt på bemötandefrågor 
där även frågor om till exempel etnicitet ingår. Barn och Utbildning och Vård och 
Omsorg menar att certifieringen haft en positiv effekt på förvaltningarnas arbete med 
att bli mer inkluderande och välkomnande, både för medarbetare och brukare. Barn 
och Utbildning och Vård och Omsorg har valt att fortsätta med certifieringen dels för 
att förvaltningarna haft positiva erfarenhet av tidigare certifieringsprocesser men 
även för att det uppfattas vara i linje med det nuvarande politiska 
handlingsprogrammet och inriktningsmålet: ”Värdeorden engagemang, nyskapande 
och allas lika värde ska genomsyra verksamheten”. 

Kommunledningskontoret anser att förvaltningarnas arbete med att hbtqi-certifiera 
sina verksamheter är i linje med det nuvarande politiska handlingsprogrammet och 
att motionen därmed bör avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. Fredrik Ottesen (SD) instämmer 
i yrkandet. 

Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Gabriel 
Barjosef (S), Samuel Estenlund (KD) och Lena Hugosdotter Sundberg 
(M) instämmer i yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Sven-Olov Wallins (L) m fl yrkande. 
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2021-11-29 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Motionen om att Eslövs kommun ska upphöra med HBTQ-certifiering av 
verksamheter avslås. 

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

Beslutet skickas till  
Ted Bondesson (SD) 
Dennis Larsen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 135    KS.2021.0487 

Avsägelse från Mirjana Momiroska (S) från uppdraget som ersättare i 
barn- och familjenämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Mirjana Momiroska (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare 
i barn- och familjenämnden. 

Kommunfullmäktige har att entlediga Mirjana Momiroska (S) från uppdraget samt 
förrätta fyllnadsval. 

Beslut 
- Mirjana Momiroska (S) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
familjenämnden. 

- Valet av ny ersättare bordläggs till kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Mirjana Momiroska (S) 
Barn- och familjenämnden 
Löneavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 136    KS.2021.0516 

Avsägelse från Mikael Sonander (C) från samtliga uppdrag samt 
fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Mikael Sonander (C) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska 
uppdrag. Uppdragen är ersättare i servicenämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige. Avsägelsen gäller från den 15 december 2021. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta 
fyllnadsval. 

Beslut 
- Mikael Sonander (C) entledigas från samtliga förtroendeuppdrag per den 15 
december 2021. 

- Valet av ny ersättare i servicenämnden bordläggs till nästkommande sammanträde. 

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

Beslutet skickas till  
Mikael Sonander (C) 
Länsstyrelsen i Skåne 
Löneavdelningen 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 137   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2021.0167-21 Inbjudan till Ägarsamråd Sydvatten AB den 23 november 2021 

KS.2021.0167-22 Protokoll från Ägarnämnd Eslöv 2021-10-07 Va Syd 

KS.2021.0167-23 Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-09-23 

KS.2021.0167-24 Protokoll från Förbundsstyrelsen 2021-09-17 

KS.2021.0167-25 Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2021-10-15 

KS.2021.0070-19 Protokoll direktionssammanträde 2021-10-15, Räddningstjänst 
Syd 

KS.2021.0070-20 Rambudget 2022 med planering 2023-2024 Beslut om inriktning 
och medel 

KS.2021.0070-21 Delårsrapport 2 januari-augusti 2021 Övergripande uppföljning 
av verksamhet och ekonomi Räddningstjänst syd 

KS.2021.0333-3 Räddningstjänsten Syd revisorers bedömning av förbundets 
delårsrapport 

KS.2021.0333-2 Räddningstjänsten Protokoll Direktionen för Räddningstjänsten 
Syds sammanträde 11 juni 2021 

OFN.2021.0017-2 Antagen taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt 
utlämnande av allmänna handlingar 

KS.2021.0333-1 Delårsrapport 1 januari - april 2021 Övergripande uppföljning 
av verksamhet och ekonomi 

KS.2021.0493-1 Finsam MittSkåne styrelseprotokoll 2021-10-01 

KS.2021.0493-2 Arbetsmiljöansvaret i samordningsförbund FinsamMittskåne 

KS.2021.0493-3 Delegationsordning 2019-2023 Finsam MittSkåne 

KS.2021.0493-4 Delårsrapport 2021 Finsam MittSkåne 2021-01-01--2021-08-31 
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Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

KS.2021.0402-4 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige gällande 
ny ledamot Kent Björk (SD) ny ersättare Miodrag Stanoljovic 

KS.2019.0521-12 Information om indexjustering av renhållningstaxan 2022-01-01 

KS.2019.0521-13 Reviderad Renhållningstaxa Gällande från 2022-02-01 
Indexuppräknad enligt gällande Renhållningstaxa 

KS.2021.0167-26 Protokoll Ägarnämnd Eslöv 10 november 2021 

KS.2021.0167-27 Tjänsteskrivelse Ägarnämnd VA Syd; Förslag till budget och 
VA-taxa för VA Eslöv för 2022 

KS.2021.0167-28 Budgetförslag 2022 VA Eslöv 

KS.2021.0167-29 Taxebilaga 2 Eslövs kommun Brukningsavgifter (Inkl moms) 

KS.2021.0167-30 Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 25 oktober 2021 

KS.2021.0167-31 Delårsbokslut 2 2021 VA Syd 

KS.2021.0167-32 Tjänsteskrivelse förbundsfullmäktige Förslag till beslut 
Delårsrapport 2/2021 för VA SYD 

KS.2021.0493-5 Uppdaterad mötesplan 2022, Finsam MittSkåne 

KS.2021.0514-1 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Patrik Olsson 
(SD), ny ersättare Hampus Färnlöf (SD) 

 

Beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Omröstningslista: § 126 
Ärende: Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget samt beslut om skattesats, låneförpliktelser och nyupplåningsram för 
2022,  KS.2021.0001 
 
Omröstningslista(or) 
Tilläggsyrkande från Centerpartiet avseende utredning om nytt stadshus 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot   X 
Ronny Thall (SD), ledamot   X 
Marlén Ottesen (SD), ledamot   X 
Håkan Jölinsson (SD), ledamot   X 
Thomas Bondesson (SD), ledamot   X 
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot   X 
Ted Bondesson (SD), ledamot   X 
Dennis Larsen (SD), ledamot   X 
Göran Granberg (-), ledamot X   
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Anders Molin (C), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot   X 
Mauricio Sanchez (V), ledamot   X 
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare   X 
Yngve Mark (SD), ersättare   X 
Kerstin Brink (SD), ersättare   X 
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Mikael Sonander (C), ersättare  X  
Eva Rebbling (V), ersättare   X 
Lennart Nielsen (MP), ersättare   X 
Samuel Estenlund (KD), ersättare   X 
Kent Björk (SD), ledamot   X 
Resultat 27 6 17 

Tilläggsyrkande från Centerpartiet avseende avskaffning av delade turer 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot   X 
Ronny Thall (SD), ledamot   X 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Marlén Ottesen (SD), ledamot   X 
Håkan Jölinsson (SD), ledamot   X 
Thomas Bondesson (SD), ledamot   X 
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot   X 
Ted Bondesson (SD), ledamot   X 
Dennis Larsen (SD), ledamot   X 
Göran Granberg (-), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
Anders Molin (C), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Mauricio Sanchez (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare   X 
Yngve Mark (SD), ersättare   X 
Kerstin Brink (SD), ersättare   X 
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Mikael Sonander (C), ersättare  X  
Eva Rebbling (V), ersättare  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare   X 
Kent Björk (SD), ledamot   X 
Resultat 26 11 13 

Tilläggsyrkande från Centerpartiet avseende utbyggnad av fiber på landsbygd 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot   X 
Ronny Thall (SD), ledamot   X 
Marlén Ottesen (SD), ledamot   X 
Håkan Jölinsson (SD), ledamot   X 
Thomas Bondesson (SD), ledamot   X 
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot   X 
Ted Bondesson (SD), ledamot   X 
Dennis Larsen (SD), ledamot   X 
Göran Granberg (-), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
Anders Molin (C), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Mauricio Sanchez (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare   X 
Yngve Mark (SD), ersättare   X 
Kerstin Brink (SD), ersättare   X 
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Mikael Sonander (C), ersättare  X  
Eva Rebbling (V), ersättare  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare   X 
Kent Björk (SD), ledamot   X 
Resultat 26 11 13 

Tilläggsyrkande från Vänsterpartiet avseende klimatkommunerna 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   

37 ( 42 )



 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot   X 
Ronny Thall (SD), ledamot   X 
Marlén Ottesen (SD), ledamot   X 
Håkan Jölinsson (SD), ledamot   X 
Thomas Bondesson (SD), ledamot   X 
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot   X 
Ted Bondesson (SD), ledamot   X 
Dennis Larsen (SD), ledamot   X 
Göran Granberg (-), ledamot  X  
Madeleine Atlas (C), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot  X  
Bertil Jönsson (C), ledamot  X  
Anders Molin (C), ledamot  X  
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Mauricio Sanchez (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare   X 
Yngve Mark (SD), ersättare   X 
Kerstin Brink (SD), ersättare   X 
Sofia Hagerin (C), ledamot  X  
Mikael Sonander (C), ersättare  X  
Eva Rebbling (V), ersättare  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare   X 
Kent Björk (SD), ledamot   X 
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Resultat 26 11 13 

Tilläggsyrkande från Vänsterpartiet avseende anställning av klimatstrateg 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot   X 
Ronny Thall (SD), ledamot   X 
Marlén Ottesen (SD), ledamot   X 
Håkan Jölinsson (SD), ledamot   X 
Thomas Bondesson (SD), ledamot   X 
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot   X 
Ted Bondesson (SD), ledamot   X 
Dennis Larsen (SD), ledamot   X 
Göran Granberg (-), ledamot X   
Madeleine Atlas (C), ledamot   X 
Jasmina Muric (C), ledamot   X 
Bertil Jönsson (C), ledamot   X 
Anders Molin (C), ledamot   X 
Lars Holmström (V), ledamot  X  
Mauricio Sanchez (V), ledamot  X  
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
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          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare   X 
Yngve Mark (SD), ersättare   X 
Kerstin Brink (SD), ersättare   X 
Sofia Hagerin (C), ledamot   X 
Mikael Sonander (C), ersättare   X 
Eva Rebbling (V), ersättare  X  
Lennart Nielsen (MP), ersättare  X  
Samuel Estenlund (KD), ersättare   X 
Kent Björk (SD), ledamot   X 
Resultat 27 4 19 
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Omröstningslista: § 132 
Ärende: Motion från Fredrik Ottesen (SD) om att utreda effekterna och konsekvenserna av 
att införa En kommun - En förvaltning,  KS.2021.0047 
 
Omröstningslista(or) 
Motion från Fredrik Ottesen (SD) om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa 
En kommun - En förvaltning 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
David Westlund (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naida Mahmutovic (S), ledamot X   
Naser Gohari (S), ledamot X   
Tina Löfström (S), ledamot X   
Kerstin Ekoxe (S), ledamot X   
Istvan Barborg (S), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Catharina Malmborg (M), ledamot X   
Mikael Wehtje (M), vice ordförande X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Christine Melinder (M), ledamot X   
Peter Sjögren (M), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot X   
Marcus Quist (M), ledamot X   
Tony Ekblad (M), ledamot X   
Margaretha Holmquist (L), ledamot X   
Sven-Olov Wallin (L), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), ledamot  X  
Ronny Thall (SD), ledamot  X  
Marlén Ottesen (SD), ledamot  X  
Håkan Jölinsson (SD), ledamot  X  
Thomas Bondesson (SD), ledamot  X  
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot  X  
Ted Bondesson (SD), ledamot  X  
Dennis Larsen (SD), ledamot  X  
Göran Granberg (-), ledamot X   
Madeleine Atlas (C), ledamot X   
Jasmina Muric (C), ledamot X   
Bertil Jönsson (C), ledamot X   
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 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-11-29 
 

Anders Molin (C), ledamot X   
Lars Holmström (V), ledamot X   
Mauricio Sanchez (V), ledamot X   
Henrik Månsson (S), ersättare X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
Kristian Zahtila (SD), ersättare  X  
Yngve Mark (SD), ersättare  X  
Kerstin Brink (SD), ersättare  X  
Sofia Hagerin (C), ledamot X   
Mikael Sonander (C), ersättare X   
Eva Rebbling (V), ersättare X   
Lennart Nielsen (MP), ersättare X   
Samuel Estenlund (KD), ersättare  X  
Kent Björk (SD), ledamot  X  
Resultat 37 13 0 
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