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2021-12-13 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
Mats Löfström (S) 
Naser Gohari (S) 
Kerstin Ekoxe (S) §§141-143, §§145-159 
Istvan Barborg (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Catharina Malmborg (M) §§138-143, §§145-147, §§149-159 
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) 
Bengt Andersson (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) §§142-143, §§145-159 
Marlén Ottesen (SD) §§138-143, §§145-152 
Håkan Jölinsson (SD) 
Thomas Bondesson (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Mats Andersen (SD) 
Göran Granberg (-) 
Ingemar Jeppsson (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Anders Molin (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Lars Holmström (V) 
Benjamin Ülger (KD) 
Amila Pasic (S) §§138-140 ersätter Kerstin Ekoxe (S) 
Gabriel Barjosef (S)  ersätter David Westlund (S) 
Jan-Åke Larsson (S)  ersätter Marianne Svensson (S) 
Anna Biegus-Nilsson (S)  ersätter Lars Månsson (S) 
Kire Gelevski (S)  ersätter Jenny Pernton (S) 
Anette Palm (S)  ersätter Naida Mahmutovic (S) 
Hanna Barjosef (S)  ersätter Tina Löfström (S) 
Rikard Malmborg (M)  ersätter Christine Melinder (M) 
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Claus-Göran Wodlin (M) §148 ersätter Catharina Malmborg (M) 
pga jäv 
Kent Björk (SD) 
Kristian Zahtila (SD) §§138-141 ersätter Ronny Thall (SD), §§153-
159 ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Per Fritz (SD)  ersätter Cvetanka Bojcevska (SD) 
Kerstin Brink (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 
Ronny Färnlöf (SD)  ersätter Jimmie Ramquist (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Krister Carlberg (C)  ersätter Madeleine Atlas (C) 
Eva Rebbling (V)  ersätter Mauricio Sanchez (V) 
Lennart Nielsen (MP)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Amila Pasic (S) §§141-143, §§145-159 
Jörgen Andersson (M) §§138-143, §§145-147, §§151-159 
Claus-Göran Wodlin (M) §§138-143, §§145-147, §§149-159 
Oliver Hansen (M) 
Erik Holmquist (L) 
Kristian Zahtila (SD) §§142-143, §§145-152 
Lars Dreja (V) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 

  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) §§ 138-147,149-159 

Lars Holmström (V) Naser Gohari (S) § 148 
  
Justeringens plats o tid Medborgarhuset, Eslöv, 2021-12-20   
  
Protokollet omfattar §§138-143, §§145-159 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Lena Emilsson (S)  

 

Justerande   
  Catharina Malmborg (M) §§ 

138-147,149-159 
Lars Holmström (V) Naser Gohari 
(S) § 148 
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Innehåll 
 

§138 Val av justerare 

§139 Ändring av föredragningslistan 

§140 Information om Kraftringens verksamhet 

§141 Information från valnämnden 

§142 Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 
Eslöv, Eslövs kommun 

§143 Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 
industriändamål i Eslövs kommun 

§145 Förflyttning av ansvaret av skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning från och med 1 januari 2022 

§146 Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Eslövs kommun 

§147 Utredning av driftsform för tolkförmedling i Eslövs kommun 

§148 Godkännande av årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius 
stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet 

§149 Revidering av taxor för Medborgarhuset 

§150 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidning 2022 

§151 Interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson (M) 
avseende publika laddstationer i Eslövs kommun 

§152 Motion från Bertil Jönsson (C) angående medlemskap i nätverket Håll 
Sverige Rent 

§153 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i 
välfärden 

§154 Val av ersättare i barn- och familjenämnden efter Mirjana Momiroska 
(S) 

§155 Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C) 

§156 Avsägelse från Joakim Dahlin (S) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden samt fyllnadsval 

§157 Avsägelse från Marianne Svensson (S) från uppdragen som ledamot och 
1:e vice ordf i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

§158 Avsägelse från Petar Momiroski (S) från uppdrag som ersättare i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnänden samt fyllnadsval 

§159 Anmälningar för kännedom 
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§ 138  

Val av justerare  

Catharina Malmborg (M) och Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 20 december 2021. 

Naser Gohari (S) utses till ersättare. 

Paragrafen är justerad 
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§ 139  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att inkommen avsägelse från Petar Momiroski (S) från uppdraget 
som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden läggs efter övriga 
valärenden. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 140  

Information om Kraftringens verksamhet  

Sezgin Kadir, VD på Kraftringen, informerar om energimarknadens förutsättningar 
och Kraftringens verksamhet. 

Kraftringen har haft en positiv finansiell utveckling under 2021. Nettoskulden har 
minskat med cirka 14 % under året. I början av 2021 antog Kraftringens 
ägarkommuner nya ägardirektiv för bolaget och den strategiska positionen som 
antogs 2020 ligger väl i linje med dessa. Kraftringen är idag fossilbränslefritt. 
Ägakommunerna har olika utsläppskällor och utsläppsutmaningar. För Eslövs del 
står industri, jordbruk och transporter för stor del av utsläppen. Kraftringen investerar 
cirka åtta miljarder kronor för framtida generationer, bland annat planeras en 
solcellspark och utökning av antalet laddstolpar för elbilar. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 141  

Information från valnämnden  

Tony Hansson (S), valnämndens ordförande, informerar om nämndens verksamhet. 

Valnämnden är en obligatorisk nämnd och har till uppgift att genomföra val till 
riksdag, region och kommun samt val till Europaparlamentet. Nästa val till riksdag, 
region och kommun hålls den 11 september 2022. Valnämnden har haft ett möte 
hittills i år. Beslut som valnämnden fattar inför valet rör vallokaler, lokaler för 
förtidsröstning, förordnande av röstmottagare och beslut om hur valsedlarna ska 
läggas ut i vallokalerna. Eslöv har 19 valdistrikt där inget är större än 1700 
röstberättigade. Valnämndens ordförande för dialog med partierna genom att delta 
vid de partiöverläggningar som hålls med jämna mellanrum. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 142    KS.2019.0562 

Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019. 

Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och på granskning 
5 juli – 1 september 2021. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 244, 2021 Antagande av detaljplan för del av Eslöv 

53:4, förskolan Skogsgläntan i Eslöv, Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun - utan personuppgifter 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 
 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
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överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 

Under granskningen lämnade flera boende i närområdet yttranden på detaljplanen. 
Yttrandena berörde framförallt trafikfrågor kopplat till den nya parkeringen, 
Nämndemansvägen och Hundramannavägen. Placeringen av förskolan ur ett 
strategiskt perspektiv var en av de andra frågorna som lyftes i yttrandena. 

Efter granskningsskedet har tre dokument tagits fram för detaljplanen. Det är en geo- 
och markmiljöundersökning, en skuggstudie samt en bedömning av påverkan på 
naturvärden. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för framtagande av 
förslag på förskolelokaler med högst 100 platser, en ny bullerutredning samt en risk- 
och konsekvensanalys på en förskola där man har verksamhet i flera plan, i andra 
hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer först 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 återremissyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster och 12 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå ärendet 
ska avgöras på sammanträdet. 7 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga. 

Ordförande ställer därefter proposition på Johan Anderssons (S) yrkande mot Fredrik 
Ottesens (SD) andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande. 
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Beslut 
- Detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 
Eslövs kommun antas. 

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

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Centerpartiet deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 143    KS.2021.0420 

Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 
industriändamål i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunen har ett exploateringsprojekt på industriområdet Gustavslund, Eslöv. 
Försäljning av industritomter har pågått sedan 2010. Tomtpriserna beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. Kommunledningskontoret har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att inkomma med reviderad prissättning 
på tomter för industrimark samt arrendeavgifter, vid sammanträde den 25 maj 2021 § 
69. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 245, 2021 Revidering av prissättning samt 

arrendeavgift på tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 

industriändamål i Eslövs kommun 
 Värdering av fastigheter inom Gustavslund 
 

Beredning 
Priset på marken på Gustavslund består idag av en fast del på 40 000 kronor samt en 
rörlig del på 150 till 230 kronor per kvadratmeter, beroende av fastigheternas läge 
inom området. Prissättningen antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. 
Kommunledningskontoret har låtit göra en oberoende värdering av kvartersmarken 
inom Gustavslund samt en bedömning av en marknadsmässig nivå på 
arrendeavgiften för att säkerställa att prissättning och avgifter hålls marknadsmässiga 
och aktuella. Värdeutlåtandet har lagts till grund för förslag till ny prissättning av 
marken samt ny arrendeavgift. 

Kommunledningskontoret föreslår att upplägget på prissättningen med en fast del 
och en rörlig del behålls. Den fasta delen avser att täcka förrättningskostnader och 
administration i samband med försäljning av marken. Förrättningskostnaderna har 
ökat sedan 2010 men då det inte är alla försäljningar som kommer att kräva ny 
lantmäteriförrättning bedömer Kommunledningskontoret att det är rimligt att inte 
höja den fasta delen av priset. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 även om pris på övrig industrimark som 
kommunen har till salu. Priset på övrig industrimark består av en fast avgift på 
40 000 kronor samt en rörlig del på 130 kronor per kvadratmeter. Även priset på 
övrig industrimark som kommunen säljer bör anpassas efter den ökning i priser som 
skett sedan 2010. Utifrån en uppräkning och avrundning av priset utifrån den 
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genomsnittliga prishöjningen av kvadratmeterpriserna på tomterna inom Gustavslund 
föreslår Kommunledningskontoret att det löpande kvadratmeterpriset på övrig 
industrimark höjs till 200 kronor. 

Kommunledningskontoret föreslår att ändra den rörliga delen av priset för 
kommunens industrimark på följande sätt: 

  Dagens pris Föreslaget nytt pris 

Kvarteret Bildskärmen 230 350 

Kvarteret Telefonen 180 350 

Kvarteret Skrivbordet 210 300 

Kvarteret Skrivaren 180 250 

Kvarteret Styrdonet, Faxen, Kopiatorn 
och Datorn 150 250 

Övrig industrimark i kommunen 130 200 

Priset i tabellen ovan är angett i kronor per kvadratmeter. 

Före försäljning av industrimark upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 
köparen. Under arrendetiden utför arrendatorn bland annat erforderliga 
markundersökningar, söker bygglov, utför markarbeten samt grundläggning. Under 
arrendetiden tas en arrendeavgift ut. I nuläget är arrendeavgiften för ett år 
kommunens internränta vid tidpunkten för tecknande av arrendeavtalet multiplicerad 
med beräknad köpeskilling. Kommunens internränta för 2021 är 1,25 %. 
Arrendeavgiften baseras på värdet av den arrenderade marken och har setts över av 
oberoende värderare för att anpassas till en marknadsmässig nivå. Enligt värderingen 
bör arrendeavgiften vara 3 % av markvärdet i de arrendeavtal som föregår 
köpeavtalet. Kommunledningskontoret föreslår att arrendeavgiften höjs till 3 % av 
den beräknade köpeskillingen.   

För redan ingångna arrendeavtal med syfte att arrendatorn ska köpa marken gäller de 
priser som angetts vid ingånget avtal. Nya priser gäller nya arrendeavtal ingångna 
efter 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 att 
kommunfullmäktige skulle fastställa förvaltningens förslag till prissättning och 
arrendeavgift på industrimark. 

14 ( 41 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-13 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

Beslut 
- Följande prissättning och arrendeavgift på industrimark fastställs att gälla vid 
tecknande av nya arrendeavtal och därpå följande köpeavtal från och med den 1 
januari 2022: 

 Kvarteret Bildskärmen och Telefonen            fast del 40 000 kr samt 350 
kr/m2 

 Kvarteret Skrivbordet                                  fast del 40 000 kr samt 300 kr/m2  
 Övriga kvarter inom Gustavslund                  fast del 40 000 kr samt 250 kr/m2  
 Övrig industrimark inom kommunen              fast del 40 000 kr samt 200 

kr/m2 

  
 Arrendeavgift                                              3 % av beräknad köpeskilling 

  
Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 145    KS.2021.0490 

Förflyttning av ansvaret av skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning från och med 1 januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning har utrett situationen för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet och kommit med förslag till förbättringar av verksamheten. 
I linje med utredningens förslag har kultur- och fritidsnämnden förslagit 
kommunstyrelsen att skolbiblioteksverksamheten ska flytta till barn- och 
familjenämnden från och med 2022-01-01. Barn- och familjenämnden har beslutat 
att de kan ta emot verksamheten från samma datum. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 256, 2021 Förflyttning av ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten från Kultur och Fritid till Barn och Utbildning från 
och med 1 januari 2022 

 Förslag till beslut; Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning 

 Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende 
skolbiblioteken 

 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag att flytta skolbiblioteksverksamheten till barn- och familjenämnden. I 
samband med överflyttningen behöver nämndernas reglementen uppdateras. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 
kommunfullmäktige besluta att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten flyttas från 
kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden per den 1 januari 2022 
samt att nämndernas reglementen uppdateras. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Ansvaret för skolbiblioteksverksamheten flyttas över från kultur- och 
fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och med 2022-01-01. 
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- Kultur- och fritidsnämndens reglemente revideras från och med 2022-01 så att 
första paragrafen lyder: Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och 
fritidsverksamhet uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän 
fritids och fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och 
fritidsanläggningar, samlingslokaler och folkbibliotek. Nämnden beslutar om namn 
på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader. Under 
nämnden lyder förvaltningen Kultur och Fritid. 

- Barn- och familjenämndens reglemente revideras från och med 2022-01-01 så att 
första paragrafen lyder: Nämnden ska, med inriktning på barn och unga, fullgöra de 
uppgifter som enligt skollag (dock ej de delar som ligger på Gymnasie- och 
vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra 
författningar som ankommer på kommunen. Nämnden ansvarar även för kommunens 
skolbibliotek. Under nämnden lyder förvaltningen Barn och Utbildning. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 146    KS.2021.0141 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 257, 2021 Revidering av reglemente om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 48, 2021 Revidering av reglemente om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte. 

Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 
kommunfullmäktige fastställa reviderat reglemente om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda i Eslövs kommun. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Eslövs 
kommun fastställs och ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen 
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 147    KS.2021.0290 

Utredning av driftsform för tolkförmedling i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I vårprognosen för 2020 fick servicenämnden, efter egen förfrågan, i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda den kommunala tolkförmedlingens driftsform. 
Servicenämnden har utrett flera olika möjliga driftsformer och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tolkförmedlingen i 
egen regi ska upphöra och att kommunen istället bör upphandla denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 259, 2021 Utredning av driftsform för 

tolkförmedling i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i egen regi 
 Serviceförvaltningen - Utredning alternativa former för förmedling av 

tolktjänster i Eslövs kommun 
 Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020 
 Servicenämndens beslut § 183, 2020 Utredning av Tolkförmedlingen i Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Det största skälet till att servicenämnden bad om ett utredningsuppdrag, var att 
Tolkförmedlingen har uppvisat ett negativt resultat sedan flera år. Verksamheten bär 
inte sig själv i sin nuvarande form. Inför 2019 gjordes en revidering av både kostnad 
för beställare och arvodet för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men 
verksamheten har fortsatt att uppvisa negativt resultat. Enligt fullmäktiges beslut fick 
servicenämnden i uppdrag att utreda följande två alternativ: 

 Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun. 
 Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi 

eventuellt upphör. 
  

Serviceförvaltningens utredning visar på att förutsättningen för samverkan med 
annan eller andra kommuner är att teckna samverkansavtal och att samtliga 
kommuner bidrar med personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter 
en organisation för tolkförmedling i åtminstone en kommun. Utredningen kunde inte 
visa en tydlig kostnadsbild, då en på detta sätt korrekt samverkan inte kunde 
identifierats i urvalet av kommuner. 
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Utredningen visar vidare att en jämförelse mellan verksamhet i egen 
rgi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad visar en stor skillnad i 
kostnader. I förvaltningens exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa, har berörd kommun cirka en tredjedel så höga kostnader 
jämfört med Eslövs kommuns verksamhet i egen regi. I Eslövs kommun har man en 
totalkostnad på 3,1 miljoner kronor jämfört med berörd kommun på drygt 1,0 
miljoner kronor. Servicenämnden föreslår därför att kommunen bör gå över till att 
upphandla tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen 
regi- verksamheten upphör. Den tidsplan som föreslås i utredningen är att 
upphandling sker under våren 2022 och att tolkförmedling i egen regi upphör den 31 
december 2022. 

Kommunledningskontoret har stämt av serviceförvaltningens förslag med 
kommunens övriga förvaltningar och inga synpunkter på Tolkförmedlingens 
driftsform har framkommit. Det viktiga för verksamheterna är en välfungerande 
tolkförmedling, inte hur den är organiserad. Det är viktigt att säkerställa en bra 
övergång från verksamhet i egen regi till en upphandlad tjänst och det behövs gott 
om tid för denna process. Det är också viktigt att upphandlingen av den nya 
tolkförmedlingstjänsten kommer igång så fort som möjligt under 2022 för att 
undvika problem i omställningen. Kommunledningskontoret menar att utredningen 
som Serviceförvaltningen har genomfört, tydligt visar på att kommunens kostnader 
för tolkförmedling skulle kunna minskas avsevärt vid en omställning från drift i egen 
regi till en upphandlad tjänst som bygger på Domstolsverkets tolktaxa. Då de berörda 
verksamheterna inte haft några avvikande åsikter, menar Kommunledningskontoret 
att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att följa servicenämndens 
förslag om att lägga ner tolkförmedlingen i egen regi och att kommunen istället bör 
upphandla tjänsten. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 
kommunfullmäktige att besluta om att ge servicenämnden i uppdrag att avveckla 
Tolkförmedlingen i egen regi från den 31 december 2022. 

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

Beslut 
- Servicenämnden ges i uppdrag att avveckla Tolkförmedlingen i egen regi från den 
31 december 2022. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§ 148    KS.2021.0484 

Godkännande av årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius 
stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, Selma 
Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 260, 2021 Godkännande av årsredovisningar för 

2020 för Selma Sundelius stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet 
 Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius stiftelser 
 Förvaltningsberättelse och revisionberättelse Selma Sundelius utbildningsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Selma Sundelius julgåvestiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Magnus och Bengta Sundelius 

donationsstiftelse 
 

Beredning 
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen 
per 31 december 2020 uppgick till 200 180 kronor. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för Selma Sundelius stiftelser 
för år 2020 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

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

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

Beslut 
- Årsredovisningarna för Selma Sundelius stiftelser för år 2020 godkänns och 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutet skickas till  
Styrelsen för Selma Sundelius stiftelser 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 149    KS.2021.0441 

Revidering av taxor för Medborgarhuset  

Ärendebeskrivning  
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. För att skapa en budget i balans har kultur- 
och fritidsnämnden gett Kultur och Fritid i uppdrag att ta fram ett förslag på 
justerad  taxa för Medborgarhuset. 

Kultur och Fritid har gjort en omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för likvärdiga 
anläggningar i Mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa 
ligger under andra jämförbara konferensanläggningars priser. 

En viktig aspekt är att offentlig verksamhet ska ha marknadsmässiga priser för att 
inte riskera att konkurrera ut privata aktörer (Konkurrenslagen 2008:579, 3 kap 27 
§). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 262, 2021 Revidering av taxor för Medborgarhuset 
 Förslag till beslut; Revidering av taxor Medborgarhuset 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 76 2021 Revidering av taxor 

Medborgarhuset 
 Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
 Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, antagen av kommunfullmäktige 

2001-09-24 
 Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 2007-01-01 
 

Beredning 
Förslag till ny taxa för Medborgarhuset innehåller fyra olika prisgrupper; externa 
arrangörer, kommunala förvaltningar, lokalt registrerade 
föreningar/studieförbund/politiska partier samt bidragsberättigade föreningar. 

Det är viktigt att som kommunal verksamhet hålla samma taxenivåer som privata 
aktörer avseende kundgruppen externa organisationer och företag. I förslag till ny 
taxa föreslås en höjning avseende lokaler med trettio procent för att komma upp i en 
marknadsmässig nivå. Förslaget innebär också att ett nytt konferensprispaket införs 
med lokal och mat i ett paket. Denna förändring innebär att det är lättare att jämföra 
priser med andra mötes- och konferensanläggningar både för verksamheten och 
kunderna. 
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För kommunala förvaltningar och lokalt registrerade föreningar/studieförbund/ 
politiska partier föreslås en procentuellt sett hög ökning, dock från en tidigare låg 
nivå Den nya taxan föreslås vara trettiofem procent av ordinarie taxa. Ordinarie taxa 
är den som externa organisationer betalar. 

Taxorna för bidragsberättigade föreningar föreslås i princip vara oförändrade då 
dessa föreningar får bidrag från kultur-och fritidsnämnden varför det inte finns skäl 
att höja taxan. Förslag till ny taxa är femton procent av ordinarie taxa. 

Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att höja taxorna för externa 
arrangörer så att kommunen inte snedvrider konkurrensen utan har marknadsmässiga 
hyror. Vad gäller taxorna för kommunala förvaltningar har avstämning skett med 
samtliga förvaltningschefer. Kommunledningskontoret föreslår därför att taxor för 
Medborgarhuset revideras enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Vid genomgång av mål- och policydokument för lokalanvändning i Medborgarhuset 
framgår det att förändringar av verksamheten har skett och att det därför kan finnas 
behov av översyn och eventuell revidering av styrdokumenten. 

Det är också värt att notera att minskningen av intäkter till stor del sammanfaller med 
pandemin och att det kan vara värdefullt att följa upp ekonomin för Medborgarhuset 
när nu återgång börjar ske till det nya normala. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2021 
kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

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

Beslut 
- Ny taxa för Medborgarhuset enligt kultur- och fritidsnämndens förslag antas att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 150    KS.2021.0534 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagstidning 2022  

Ärendebeskrivning  
Kravet på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen tog bort 
i samband med att nya kommunallagen (2017:725) började gälla den 1 januari 2018. 
Kommunfullmäktige har dock valt att fortsätta annonsera sina sammanträden i 
Skånska Dagbladet. Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till fortsatt 
annonsering under 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i 

dagstidning 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på om annonsering sker eller inte, 
men kan se att en annonsering ökar spridningen av informationen i synnerhet till de 
grupper som inte har för vana att informera sig via kommunens hemsida. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i 
Skånska Dagbladet under 2022. 

Beslut 
- Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Skånska Dagbladet under 2022. 

Beslutet skickas till  
Skånska Dagbladet 
Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 151    KS.2021.0483 

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. 

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

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

laddstationer i Eslövs kommun 
 Kommunfullmäktiges beslut § 115, 2021 Anmälan av interpellation från Lars 

Holmström (V) till Bengt Andersson (M) avseende publika laddstationer i Eslövs 
kommun 

 Svar på interpellation om publika laddstationer i Eslövs kommun 
 

Beslut 
- Kommunfullmäktige anser att interpellationen från Lars Holmström (V) till Bengt 
Andersson (M) avseende publika laddstationer i Eslövs kommun är besvarad.  

Beslutet skickas till  
Lars Holmström (V) 
Bengt Andersson (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 152    KS.2020.0413 

Motion från Bertil Jönsson (C) angående medlemskap i nätverket Håll 
Sverige Rent  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen ska bli 
medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Ett medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del 
skulle innebära en årskostnad på 15 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 263, 2021 Yttrande över motion från Bertil Jönsson 

(C) angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i 

nätverket Håll Sverige Rent 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande över 

motionen från Bertil Jönsson (C) - medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2020 Remittering av motion från Bertil 

Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll 

Sverige Rent 
 

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av 
Naturvårdsverket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka 
attityder och beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. 

Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500 kronor per år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att finansieringen av 
medlemskapet sker centralt i kommunen, alternativt att kostnaden ersätts i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Kommunledningskontoret anser att medlemskapet ger tillgång till flera relevanta 
tjänster och till en överkomlig medlemskapsavgift. Kommunledningskontoret 
föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla Bertil 
Jönssons (C) motion om medlemskap i Håll Sverige Rent. 
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Yrkanden 
Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bengt 
Andersson (M), Johan Andersson (S), Lars Holmström (V) och Benjamin Ülger 
(KD) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Motionen från Bertil Jönsson (C) avseende medlemskap i nätverket Håll Sverige 
Rent bifalles och finansieringen av medlemskapet sker inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens befintliga ram. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Bertil Jönsson (C) 

Paragrafen är justerad 
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§ 153    KS.2021.0250 

Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i 
välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85 att remittera motion från 
Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden samt vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 264, 2021 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen 

(SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 

att införa språkkrav i välfärden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 120,2021.Yttrande över motion från 

Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 106, 2021 Yttrande över motion från Fredrik 

Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med Vård och Omsorg och Barn och 
Utbildning som båda också har yttrat sig över motionen. Förvaltningarna och 
Kommunledningskontoret anser att frågan om språkkunskap är viktig och behöver 
arbetas med, men med andra åtgärder än de som motionären föreslår. Framförallt 
med åtgärder för befintlig personal som redan är anställd. 

Vård och Omsorg 
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och Omsorg med koppling till 
äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande 
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska 
språket motsvarande gymnasiekompetens. Eslövs kommun har en mycket hög andel 
utbildade undersköterskor vilket borde underlätta stöd till de eventuellt språksvaga. 

Vård och Omsorg har agerat och satt in utbildning när det uppdagats att det funnits 
språkbrister på äldreboende. Lärdomar av detta arbete kan tas med i fortsatt arbete. 
Det pågår nationellt ett arbete för stärkt kompetens inom vård och omsorg. Enligt 
förslag från Skolverket kommer vård- och omsorgsutbildningen att bli mer 
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sammanhållen och leda till undersköterskeexamen. Utredningen föreslår att det blir 
en skyddad yrkestitel. På så sätt förväntas en höjning av verksamhetens kvalitet och 
att språkkunskaper ytterligare kan säkerställas genom att kommunens krav på 
undersköterskeutbildning för tillsvidareanställning bibehålls. 

Barn och Ubildning 
I kommunens för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Eslövs kommun har en stor andel 
förskolelärare i jämförelse med andra skånska kommuner och därmed god möjlighet 
att ta hand om eventuellt språksvaga medarbetare. Även ej undervisande personal 
som barnskötare har krav på utbildning som för att genomföra krävs kunskaper i det 
svenska språket motsvarande gymnasiekompetens. 

Inom förvaltningen pågår arbete med språkutvecklande kompetenser tillsammans 
med Skolverket. 

Gemensamma faktorer 
Eftersom kommunens verksamhet till stora delar bygger på kommunikation mellan 
människor är språket naturligtvis avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 
Eslövs kommun ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får utbildning, 
fortbildning eller handledning. Alla kommunens verksamheter ska ha individuella 
utvecklingsplaner för medarbetarna. 

Förvaltningarna har ett uppdrag att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan under 
året, som ska vara ett stöd i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal 
över tid. Där bör frågan om språkförstärkning inkluderas. 

Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas behov och är i vissa 
fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Eslövs kommun har lägre 
kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både 
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för 
att klara den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt 
akuta behov kopplat till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en 
möjlighet att jobba inom vård, skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för 
att på sikt utbilda sig inom det området ser vi en hantering som gynnar både 
verksamhet och individ. Innan en timvikarie blir aktuell för en längre anställning 
görs en utvärdering kring hur arbetet fungerat. 

Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga rekryteringar till 
vård, skola och omsorg samt det administrativa arbetet som krävs för att genomföra 
detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker 
effekt. Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. 
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Nuvarande rekryteringsprocess som är gemensam för alla arbetsplatser i Eslövs 
kommun bedöms som tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Eslövs kommun 
arbetar kompetensbaserat med rekrytering och bedömer språk genom 
intervjuförfarande och referenstagning. 

Nämnderna och kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen. 

Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tony 
Ekblad (M) och Tony Hansson (S) instämmer i yrkandet. 

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

Beslut 
- Motionen från Fredrik Ottesen (SD) m fl om om att införa språkkrav i välfärden 
anses besvarad. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen 
Barn- och familjenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
 

  

32 ( 41 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-13 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 154    KS.2021.0487 

Val av ersättare i barn- och familjenämnden efter Mirjana Momiroska (S)  

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 entledigades Mirjana 
Momiroska (S) från uppdraget och valet av ny ersättare bordlades. 

Marianne Svensson (S) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Marianne Svensson (S) väljs till ny ersättare i barn- och familjenämnden. 

Beslutet skickas till  
Barn- och familjenämnden 
Marianne Svensson (S) 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 155    KS.2021.0516 

Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)  

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. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 entledigades Mikael 
Sonander (C) från uppdraget och valet av ny ersättare bordlades. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 156    KS.2021.0543 

Avsägelse från Joakim Dahlin (S) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Joakim Dahlin (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 
valnämnden. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta 
fyllnadsval. Eftersom valnämndens ledamöter är valda proportionerligt ska 
kommunfullmäktige utse en ny ersättare efter Kjell-Åke Ottosson (S) som går upp 
som ordinarie ledamot. 

Jenny Nielbecker (S) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Jenny Nielbecker (S) väljs till ny ersättare i valnämnden. 

Beslutet skickas till  
Jenny Nielbecker (S) 
Valnämnden 
Löneenheten 
Kjell-Åke Ottosson (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 157    KS.2021.0541 

Avsägelse från Marianne Svensson (S) från uppdragen som ledamot 
och 1:e vice ordf i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Marianne Svensson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdragen som ledamot 
och 1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdragen samt förrätta 
fyllnadsval. 

Eftersom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter är valda 
proportionerligt ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare efter Anna Biegus-
Nilsson (S) som går upp som ordinarie ledamot. Margaret Fritz (S) är föreslagen som 
ny ersättare. 

Valet av 1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sker utifrån 
de ledamöter som sitter i nämnden. Eva Bengtsson (S) är föreslagen som ny 1:e vice 
ordförande. 

Avseende kommunstyrelsen, som är vald med majoritetsval, är David Westlund (S) 
föreslagen som ny ledamot. David Westlund (S) är idag ersättare i kommunstyrelsen 
och Eva Bengtsson (S) är därför föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Marianne Svensson (S) entledigas från uppdragen som ledamot och 1:e vice 
ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt ledamot i 
kommunstyrelsen. 

- Margaret Fritz (S) väljs till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

- Eva Bengtsson (S) väljs till ny 1:e vice ordförande i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

- David Westlund (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

- Eva Bengtsson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Marianne Svensson (S) 
Eva Bengtsson (S) 
Margaret Fritz (S) 
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David Westlund (S) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 158    KS.2021.0557 

Avsägelse från Petar Momiroski (S) från uppdrag som ersättare i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnänden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Petar Momiroski (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att entlediga 
honom från uppdragen samt förrätta fyllnadsval. 

Beslut 
- Petar Momiroski (S) entledigas från uppdraget som ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

- Valet av ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bordläggs till 
nästkommande sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Petar Momiroski (S) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Löneenheten 
  

Paragrafen är justerad 
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§ 159   

Anmälningar för kännedom  

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

Indexuppräknad enligt gällande Renhållningstaxa 

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

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

Ordförande önskar ledamöter och ersättare god jul och gott nytt år. 

Paragrafen är justerad 
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 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2021-12-13 
 

Omröstningslista: § 142 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 
Eslövs kommun,  KS.2019.0562 
 
Omröstningslista(or) 
Återremissyrkande från Fredrik Ottesen (SD) avseende antagande av detaljplan för del av 
Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ledamot X   
Lena Emilsson (S), ordförande X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
Mats Löfström (S), ledamot X   
Naser Gohari (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   
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  
Dennis Larsen (SD), ledamot  X  
Mats Andersen (SD), ledamot  X  
Göran Granberg (-), ledamot X   
Ingemar Jeppsson (C), ledamot   X 
Jasmina Muric (C), ledamot   X 
Bertil Jönsson (C), ledamot   X 
Anders Molin (C), ledamot   X 
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot X   
Lars Holmström (V), ledamot X   
Benjamin Ülger (KD), ledamot   X 
Gabriel Barjosef (S), ersättare X   
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Jan-Åke Larsson (S), ersättare X   
Anna Biegus-Nilsson (S), ersättare X   
Kire Gelevski (S), ersättare X   
Anette Palm (S), ersättare X   
Hanna Barjosef (S), ersättare X   
Rikard Malmborg (M), ersättare X   
Kent Björk (SD), ersättare  X  
Yngve Mark (SD), ersättare  X  
Per Fritz (SD), ersättare  X  
Kerstin Brink (SD), ersättare  X  
Ronny Färnlöf (SD), ersättare  X  
Sofia Hagerin (C), ledamot   X 
Krister Carlberg (C), ersättare   X 
Eva Rebbling (V), ersättare X   
Lennart Nielsen (MP), ersättare X   
Resultat 31 12 7 
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