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Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:40  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) (ordförande) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Marianne Svensson (S) 
Lars Månsson (S) 
Mats 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) 
Tony Ekblad (M) 
Margaretha Holmquist (L) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ronny Thall (SD) 
Marlén Ottesen (SD) 
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Jimmie Ramquist (SD) 
Dennis Larsen (SD) 
Mats Andersen (SD) §§25-28 
Göran Granberg (-) 
Ingemar Jeppsson (C) 
Madeleine Atlas (C) 
Jasmina Muric (C) 
Bertil Jönsson (C) 
Anders Molin (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) §§25-28 
Lars Holmström (V) 
Benjamin Ülger (KD) 
Henrik Månsson (S) 
Amila Pasic (S)  ersätter Jenny Pernton (S) 
Jan-Åke Larsson (S)  ersätter Naser Gohari (S) 
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Anna Biegus-Nilsson (S)  ersätter Tina Löfström (S) 
Rikard Malmborg (M)  ersätter Marcus Quist (M) 
Kent Björk (SD) 
Kristian Zahtila (SD)  ersätter Håkan Jölinsson (SD) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Thomas Bondesson (SD) 
Kerstin Brink (SD) §§29-43 ersätter Mats Andersen (SD) 
Sofia Hagerin (C) 
Lars Dreja (V)  ersätter Mauricio Sanchez (V) 
Lennart Nielsen (MP)  ersätter Rickard Sallermo (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Kire Gelevski (S) 
Anette Palm (S) 
Jörgen Andersson (M) 
Claus-Göran Wodlin (M) 
Oliver Hansen (M) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Erik Holmquist (L) 
Nicklas Nilsson (L) 
Kerstin Brink (SD) §§25-28 
Krister Carlberg (C) 
Mirsen Ülger (KD) 
Eva Bengtsson (S) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 
Sezgin Kadir (VD Kraftringen) §§25-27 
Fredrik Fackler (affärsområdeschef Kraftringen) §§25-27 

  
Utses att justera Janet Andersson (S) 

Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-05-02   
  
Protokollet omfattar §§25-43 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Lena Emilsson (S)  

 

Justerande   
  Janet Andersson (S) Sofia Hagerin (C) 
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Innehåll 
 

§25 Val av justerare 

§26 Ändring av föredragningslistan 

§27 Information från Kraftringens VD 

§28 Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen 

§29 Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser 
och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 

§30 Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och 
statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre 

§31 Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun 

§32 Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun 

§33 Upphävande av Plan för central krisledning för Eslövs kommun 

§34 Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 
2022 

§35 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022 

§36 Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att 
stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun 

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

§38 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Gabriel Barjosef (S) 

§39 Val av nämndeman till Lunds tingsrätt efter Gabriel Barjosef (S) 

§40 Avsägelse från Mauricio Sanchez (V) från uppdragen som ledamot och 
andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval 

§41 Avsägelse från Tobias Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
servicenämnden samt fyllnadsval 

§42 Val av ersättare i kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden 
efter Farid Al-Bahadli (MP) som flyttat från kommunen 

§43 Anmälningar för kännedom 
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§ 25  

Val av justerare  

Janet Andersson (S) och Sofia Hagerin (C) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 2 maj 2022. 

Till ersättare utses Christine Melinder (M). 

Paragrafen är justerad 
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§ 26  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendena Avsägelse från Mauricio Sanchez (V) från 
uppdragen som ledamot och andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt 
fyllnadsval, Avsägelse från Tobias Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
servicenämnden samt fyllnadsval och Val av ersättare i kommunfullmäktige och 
vård- och omsorgsnämnden efter Farid Al-Bahadli (MP) som flyttat från 
kommunen läggs till föredragningslistan efter övriga valärenden. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 27  

Information från Kraftringens VD  

Sezgin Kadir, VD, och Fredrik Fackler, affärsområdeschef, informerar om 
Kraftringens planerade utökning av verksamheten vid Örtoftaverket. 

Kraftringens styrelse har tagit ett inriktningsbeslut avseende möjlighet att bygga mer 
kapacitet i kraftvärmeverket i Örtofta för att säkerställa fjärrvärmeleverans, tillföra 
lokal effekt i elsystemet och bidra till omställning av industrin genom ökad 
ångleverans. Det slutliga investeringsbeslutet planeras att tas 2024. Tidplanen är att 
byggstart av ny anläggning kan inledas 2026 och avslutas 2028. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 28    KS.2022.0003 

Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till årsredovisning för 2021 inklusive 
kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings 
AB och Fastighets AB Gäddan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av årsredovisning 2021 för 

Eslövs kommun inklusive koncernbolagen 
 Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2021 
 Årsredovisning 2021 för Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2022 Bokslut 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2021 
 Miljö- och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2020 
 Miljö och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2021 
 Miljö och Samhällsbyggnad Bifogad fil: "Slutredovisning av årsanslag 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överföring av investeringsmedel 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 24 2022, Bokslut 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslutsrapport 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sammanställning av riktade 

statsbidrag 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Tabellbilaga 
 Servicenämndens beslut § 17, 2022 Årsbokslut 2021 
 Servicenämnden Bokslutsrapport 2021 
 Servicenämnden Investeringsredovisning 2021, 
 Servicenämnden Ombudgetering 2021 
 Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2022 Bokslut 2021 för barn- och 

familjenämnden 
 Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden 
 Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, Bokslut 2021 
 Kultur och Fritid Årsredovisning 2021 
 Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021 
 Överförmyndarnämndens beslut § 19, 2022 Årsbokslut 2021 
 Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 4, 2022 Vård- och omsorgsnämndens 

årsbokslut 2021 
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 Årsbokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden Driftsredovisning med generella statsbidrag 
 Revisionsberättelse 2021 
 Revisionsredogörelse 2021 
 Bilaga 1, granskning av årsbokslut och årsredovisning för Eslöv 2021 
 

Beredning 
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning 
genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet 
på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning har påverkats av den pågående pandemin. Resultatet är blandat men 
bedöms sammanvägt bidra till kommunens ekonomiska hushållning. 

Kommunens årets resultat är oplanerat högt med 161,5 miljoner kronor men 
innehåller då intäkter från försäljningen och utdelningen från Eifab med 52,6 
miljoner kronor. I samband med bokslutet har Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) bedömt beloppen för slutavräkning av kommunens skatteintäkter för 2020 och 
2021. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli mycket hög varför skatteintäkterna 
räknas upp med totalt 1308 kronor per invånare. Skatteintäkterna blir 56 miljoner 
kronor och de generella statsbidragen 23 miljoner kronor bättre än planerat i 
budgeten för 2021. 

Staten har även för delar av året gett full kompensation för kommunens 
sjuklönekostnader med 11,6 miljoner kronor. Antalet elever blev färre än 
tilldelningen av skolpeng i budgeten varför berörda nämnder lämnade tillbaka cirka 
11 miljoner kronor vid delårsbokslutet. Kapitalförvaltningen av pensionsmedel har 
fortsatt öka i värde med 14,3 miljoner kronor under året. Nämnderna avslutar året 
med ett överskott med cirka 30 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med 
prognosen för årets slut i samband med delårsrapporten som visade på minus 13,7 
miljoner kronor före tilläggsanslag för merkostnader för pandemin. Alla nämnder går 
med överskott. Investeringstakten har varit lägre än planerat vilket bidrar till 
överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror, det vill 
säga inom finansförvaltningen. Avsättning har gjorts för nedskrivningar och sanering 
av mark med cirka 24 miljoner kronor. 

SKR skrev inför föregående bokslut 2020 i cirkulär nr 58 att sektorns ovanligt höga 
resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över den kommande sämre 
konjunkturen fram till 2024. Kommunen beslutade då att göra en överföring till 
resultatutjämningsreserven med 31 miljoner kronor av årets resultat av på 74,7 
miljoner kronor. Pandemin fortsätter under inledningen av 2022 och osäkerheten för 
den ekonomiska utvecklingen i Europa och världen är hög med anledning av 
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konflikten i Ukraina. Kommunledningskontoret föreslår därför en fortsatt 
förstärkning av medlen i reserven från nuvarande nivå på 105 miljoner kronor till 
135 miljoner kronor, det vill säga 30 miljoner kronor. Regeringen planerar att under 
våren lägga en proposition om god  kommunal hushållning vilket omfattar 
regelverket för kommunernas och regionernas reserver. 

Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 0,3 miljoner kronor avseende 
utredningsmedel för Fridasroskolan samt 0,5 miljoner kronor för Stehagskolans 
ombyggnad. Barn- och familjenämnden begär att få överfört 1 miljon kronor för 
uppbyggnad av inventarier skola och förskola, inventarier Ekenässkolan efter 
renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan med totalt 0,7 miljoner 
kronor. Nämndernas begäran föreslås beviljas. 

Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat 
med 170,3 miljoner kronor. 

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 att 
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen, överföringen till 
resultatutjämningsreserven samt nämndernas begäran. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S), Bertil Jönsson (C) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Årsredovisningen 2021 inklusive redovisningen för kommunkoncernen godkänns. 

- Överföring av 30 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv 
godkänns. 

- Överföring av investeringsprojektet avseende utredningsmedel för Fridasroskolan 
med 0,3 miljoner kronor och Stehagskolans ombyggnad 0,5 miljoner kronor, barn- 
och familjenämnden 1 miljon kronor för inventarier inom skola och förskola samt 0,7 
miljoner kronor för inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter 
utbyggnad Marieskolan godkänns. 

Beslutet skickas till  
Kommunens revisorer 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 29    KS.2022.0003 

Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för samtliga nämnder, 
styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av årsredovisning 2021 för 

Eslövs kommun inklusive koncernbolagen 
 Revisionsberättelse 2021 
 Revisionsredogörelse 2021 
 

Beredning 
Revision 
De kommunala revisorerna har överlämnat revisionsberättelse med bilagor för 2021. 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga 
nämnder och styrelser samt för enskilda förtroendevalda för 2021 års verksamhet. 

12 ( 35 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-25 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Kommunfullmäktige beviljar samtliga nämnder, styrelser och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder och styrelser 

Paragrafen är justerad 
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§ 30    KS.2021.0001 

Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och 
statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre  

Ärendebeskrivning  
I statsbudgeten har kommunerna beviljats bidrag under 2022, den så kallade 
skolmiljarden, respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. 
Bidragen ligger utanför ordinarie utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner 
men ska klassificeras som generella statsbidrag enligt Rådet för kommunal 
redovisning. Beslutet om omklassificering kom i slutet av 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2022 Överföring av generellt statsbidrag 

avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg 
för äldre 

 Förslag till beslut; Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden 
och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre 

 

Beredning 
Klassificeringen från Rådet för kommunal redovisning grundas på att staten lämnar 
stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur statsbidragen ska användas 
när det gäller den så kallade skolmiljarden respektive bidrag för att säkerställa god 
vård och omsorg om äldre. Kommunen får 2022 inom den så kallade skolmiljarden 5 
142 514 kr och 12 099 016 kr för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Båda 
statsbidragen ligger utanför Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) 
intäktsprognoser och påverkar därmed inte kommunens planerade resultat i 
budgeten. 

I kommunens budget finns de ovan angivna statsbidragen återgivna som riktade 
statsbidrag och ingår därmed inte i den driftsram kommunfullmäktige fördelat som 
kommunbidrag. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med inriktningen i 
kommunens budget att statsbidragen fördelas till berörda nämnder. Barn- och 
familjenämndens ram utökas därmed med 3 472 263 kr och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden med 1 670 251 kr. Fördelningen är avstämd med barn- 
och utbildningsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 12 099 
016 kr. 

SKR gör bedömningen att ytterligare tre bidrag ska klassificeras som generella 
statsbidrag trots att dessa är prestationsbaserade. Kommunledningskontoret föreslår 
att dessa redovisas som generella statsbidrag och sökt belopp enligt Socialstyrelsens 
fördelning på kommuner överförs till vård- och omsorgsnämndens driftsbudget. 
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Kommunen har sökt medel för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden med preliminärt 3 121 946 kr samt för minskat antalet timanställda inom 
äldreomsorgen med 6 253 285 kr under slutet av förra året avseende 2022. Eslöv kan 
även söka 151 980 kr fram till oktober 2022 för att öka 
specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre. Aktuella 
statsbidrag förutom öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg 
för äldre återfinns i kommunens budget som riktade statsbidrag. Nämndens ram 
föreslås vid differens mellan sökta och erhållna medel justeras under året. 
Kommunens planerade resultat påverkas inte. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 
kommunfullmäktige att besluta att utöka nämndernas driftsbudgetar med de aktuella 
statsbidragen. 

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

Beslut 
- Barn- och familjenämndens driftsbudget utökas med 3 472 263 kronor, gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens driftsbudget utökas med 1 670 251 kronor och vård- 
och omsorgsnämndens driftsbudget utökas med 12 099 016 kronor. 

- Vård- och omsorgsnämndens driftsbudget utökas preliminärt med ytterligare 9 527 
211 kronor avseende ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg 
för äldre respektive utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och 
för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen vilka samtliga redovisas som 
generella statsbidrag. 

Beslutet skickas till  
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    KS.2021.0489 

Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till att bidra till 
arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag krävs en 
bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensam 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 74, 2022 Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-

2030 för Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Barnchecklista för Fritidspolitiskt strategi för Eslövs kommun 2022-2030. 
 Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19 2022, Fritidspolitisk strategi 2021 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en fritidspolitisk strategi som har gått 
på remiss till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet. Därefter har strategin reviderats efter inkomna yttranden. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu att Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 
2022-2030 antas att gälla från och med den 1 april 2022. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 
kommunfullmäktige besluta att anta strategin. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Christine Melinder (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ted Bondesson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 
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Beslut 
- Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med den 1 
juni 2022. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    KS.2021.0463 

Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunens riktlinjer för resor och möten antogs den 16 juni 2014 av 
kommunfullmäktige. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag 
till revidering av dessa. Nämnderna har haft möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget då det varit ute på remiss. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu att riktlinjen för resor och möten 
antas och i samband med detta upphävs Resepolicy för Eslövs kommun som antogs 
av kommunfullmäktige 2003. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 88, 2022 Antagande av riktlinjer för resor och möten 

i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Antagande av riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till riktlinjer för resor och möten (uppdaterat förslag) 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat förslag till 

riktlinjer för resor och möten 
 Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjerna, upphäva resepolicyn samt uppdrag 
åt kommunstyrelsen att framöver besluta om revideringar i enlighet med antagna 
riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun. 

Yrkanden 
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av fördjupad 
konsekvensanalys och förtydligande av förändringar, i enlighet med 
återremissyrkande i bilaga. 

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

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till återremissyrkandet. 
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet. 
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Omröstningsresultat 
Med 36 ja-röster och 13 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
återremissyrkandet. Se voteringsbilaga. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bengt Anderssons (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
- Reviderad version av Riktlinjer för resor och möten antas att gälla från den 1 maj 
2022. 

- Resepolicy för Eslövs kommun, antagen 2003-03-31, upphör att gälla från den 1 
maj 2022. 

- Kommunstyrelsen uppdras att framöver besluta om revideringar i Riktlinjer för 
resor och möten i enlighet med antagna riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun. 

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

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 33    KS.2022.0094 

Upphävande av Plan för central krisledning för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska alla kommuner ha 
en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. 

Det övergripande syftet med varje kommuns krisledningsplan är att säkerställa att 
alla kommuner har en god hanteringsförmåga i händelse av en kris eller ett hot om 
kris. Som ett stöd för detta ska en plan innehålla sådant som hur den centrala 
krisledningen ska bemannas, vilka resurser som ska tillsättas, ansvarsförhållanden i 
en kris och hur samverkan med andra aktörer ska gå till. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 52, 2022 Antagande av central krisledningsplan för 

Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun 
 Förslag till central krisledningsplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 8 mars 2022 en central 
krisledningsplan för Eslövs kommun. Det är en revidering av Plan för central 
krisledning, antagen av kommunfullmäktige i april 2017. Kommunfullmäktige 
behöver därmed upphäva den planen, vilket föreslogs av kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 8 mars 2022. 

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

Beslut 
- Plan för central krisledning, antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2017, 
upphävs. 

Beslutet skickas till  
Eslövs kommuns författningssamling 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 34    KS.2022.0024 

Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 
2022  

Ärendebeskrivning  
I kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 - Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
medföljde fel siffror. Detta medförde att det har utbetalats för lite mandat- och 
partistöd till partierna för 2022 och att en korrigering därför behöver göras och 
beslutas om. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 91, 2022 Korrigering avseende beslut om utbetalning 

av mandat- och partistöd 2022 
 Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- och partistöd 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 

2022 
 

Beredning 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen 
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 
352,47. Rätt grundstöd för 2022 (partistöd) blir 39 699 kronor och rätt mandatstöd 
blir 28 356 kronor. 

Nedan följer redovisning för vad som redan utbetalts, det rätta stödet samt 
mellanskillnaden som ska betalas ut per parti: 

  

Parti Utbetalt Rätt stöd Mellanskillnad 

Socialdemokraterna 437 879 kronor 465 039 kronor 27 160 kronor 

Sverigedemokraterna 384 479 kronor 408 327 kronor 23 848 kronor 

Moderaterna 277 679 kronor 294 903 kronor 17 224 kronor 

Centerpartiet 197 579 kronor 209 835 kronor 12 256 kronor 

Vänsterpartiet 117 479 kronor 124 767 kronor 7 288 kronor 
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Liberalerna 90 799 kronor 96 411 kronor 5 612 kronor 

Miljöpartiet 90 799 kronor 96 411 kronor 5 612 kronor 

Kristdemokraterna 64 079 kronor 68 055 kronor 3 976 kronor 

  

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 
kommunfullmäktige besluta att utbetala mellanskillnaden för respektive parti. 

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

Beslut 
- Följande belopp utbetalas till de lokala partiorganisationerna, representerade i 
Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och granskningsintyg: 

 27 160 kronor till Socialdemokraterna 
 23 848 kronor till Sverigedemokraterna 
 17 224 kronor till Moderaterna 
 12 256 kronor till Centerpartiet 
 7 288 kronor till Vänsterpartiet 
 5 612 kronor till Liberalerna 
 5 612 kronor till Miljöpartiet 
 3 976 kronor till Kristdemokraterna 

  
Beslutet skickas till  
Löneenheten 
De i kommunfullmäktige representerade partierna 

Paragrafen är justerad 
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§ 35    KS.2022.0023 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022  

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 90, 2022 Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

per april 2022 
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022 
 Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2022 
 

Beredning 
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Av dessa är fyra äldre än ett år. En 
av dessa behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 
kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna. 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 36    KS.2019.0505 

Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att 
stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Lars Ahlfors (MP) inkom med en motion i oktober 2019 gällande ett pilotprojekt för 
att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun. Det 
yrkas att kommunen inleder ett pilotprojekt där man erbjuder fastighetsägare att hyra 
ut sin takyta för energiproduktion och att kommunen tillsammans med Kraftringen 
arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut den 
28 oktober 2019, §131. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig den 9 december 2020 och 
föreslagit att motionen bör avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2021 att återremittera ärendet med begäran 
om att skicka det till Eslövs Bostads AB (Ebo) och Kraftringen för vidare utredning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 64, 2022 Yttrande över motion från Lars Ahlfors 

(MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Förslag till beslut efter återremittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Kommunstyrelsens beslut § 55, 2021 Svar på Motion från Lars Ahlfors (MP) 
Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Gata, trafik och parks yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Pilotprojekt_ Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2020 Yttrande över motion 
från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells 
utbyggandet i Eslövs kommun 

 Kommunfullmäktiges beslut §131 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors 
(MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera 
solcells utbyggandet i Eslövs kommun 
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Beredning 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Kraftringen och Ebo och anser 
efter dessa samtal anser att motionen bör avslås men arbetet med att utöka lokal 
produktion av solenergi fortsätter. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 5 april 2022 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslut 
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera 
solcellsutbyggandet i Eslövs kommun avslås. 

Beslutet skickas till  
Motionären 

Paragrafen är justerad 
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§ 37    KS.2021.0516 

Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)  

Ärendebeskrivning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 entledigades Mikael 
Sonander (C) från samtliga förtroendeuppdrag och valet av ny ersättare i 
servicenämnden bordlades. 

Valet bordlades även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021 
och vid sammanträdet den 28 februari 2022. 

Jasmina Muric (C) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 17, 2022 Val av ersättare i servicenämnden efter 

Mikael Sonander (C) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 155, 2021 Val av ersättare i servicenämnden efter 

Mikael Sonander (C) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 136, 2021 Avsägelse från Mikael Sonander (C) 

från samtliga uppdrag samt fyllnadsval 
 

Beslut 
- Jasmina Muric (C) väljs till ny ersättare i servicenämnden. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Jasmina Muric (C) 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 38    KS.2021.0578 

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Gabriel Barjosef (S)  

Ärendebeskrivning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari entledigades Gabriel 
Barjosef (S) från samtliga förtroendeuppdrag. Valet av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Gabriel Goldhammer (S) som gick upp som ordinarie 
ledamot, bordlades vid sammanträdet. 

Linda Englund (S) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 20, 2022 Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från 

samtliga politiska uppdrag i Eslövs kommun samt fyllnadsval 
 

Beslut 
- Linda Englund (S) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Linda Englund (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 39    KS.2021.0578 

Val av nämndeman till Lunds tingsrätt efter Gabriel Barjosef (S)  

Ärendebeskrivning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari entledigades Gabriel 
Barjosef (S) från samtliga förtroendeuppdrag. Valet av ny nämndeman till Lunds 
tingsrätt bordlades vid sammanträdet. 

Bernt Nilsson (S) är föreslagen som ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 20, 2022 Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från 

samtliga politiska uppdrag i Eslövs kommun samt fyllnadsval 
 

Beslut 
- Bernt Nilsson (S) väljs till ny nämndeman till Lunds tingsrätt. 

Beslutet skickas till  
Lunds tingsrätt 
Bernt Nilsson (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 40    KS.2022.0208 

Avsägelse från Mauricio Sanchez (V) från uppdragen som ledamot och 
andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Mauricio Sanchez (V) har inkommit med en avsägelse från platsen som ledamot och 
andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom samt förrätta fyllnadsval. Eftersom 
kultur- och fritidsnämndens ledamöter är valda proportionerligt ska 
kommunfullmäktige välja en ersättare efter Alexandra Nikoleris (V) som går upp 
som ordinarie ledamot. Valet av andre vice ordförande ska enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning beredas av valberedningen. 

Andreas Robinsson (V) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Andreas Robinsson (V) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

- Valet av andre vice ordförande bordläggs till kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Mauricio Sanchez (V) 
Andreas Robinsson (V) 
Löneenheten 
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 41    KS.2022.0215 

Avsägelse från Tobias Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
servicenämnden samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Tobias Olsson (SD) har inkommit med en avsägelse från samtliga 
förtroendeuppdrag. Tobias har uppdrag som ersättare i servicenämnden. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta 
fyllnadsval. 

Göran Kristiansson (SD) är föreslagen som ny ersättare. 

Beslut 
- Göran Kristiansson (SD) väljs till ny ersättare i servicenämnden. 

Beslutet skickas till  
Göran Kristiansson (SD) 
Tobias Olsson (SD) 
Löneenheten 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 42    KS.2022.0220 

Val av ersättare i kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden 
efter Farid Al-Bahadli (MP) som flyttat från kommunen  

Ärendebeskrivning  
Det har vid kontroll av förtroendemannaregistret uppmärksammats att Farid Al-
Bahadli (MP) inte längre är bosatt i kommunen och därmed inte längre är valbar. 
Farid har följande förtroendeuppdrag: ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. 

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

- Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden bordläggs till kommande 
sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Farid Al-Bahadli (MP) 
Löneenheten 
Vård- och omsorgsnämnden 
Länsstyrelsen i Skåne 

Paragrafen är justerad 
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§ 43   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0063-7 Räddningstjänst Syds protokoll 4 februari 2022 

KS.2021.0437-3 Kommunstyrelsens beslut § 29, 2022 Uppföljning av intern 
kontroll 2021 för Kommunledningskontoret 

KS.2022.0063-8 Kallelse till direktionssammanträde 2022-03-18 

KS.2022.0014-1 Protokoll  Förbundsstyrelsen VA SYD Ägarnämnde 2022-03-02 

KS.2022.0014-2 Kallelse Förbundsfullmäktige VA SYD 220323 

KS.2022.0014-5 Protokoll från Förbundsstyrelsen 2022-03-11 

KS.2022.0164-1 Förstudie av näringslivsarbetet 

KS.2022.0047-3 Protokoll från länsstyrelsen Ny ersättare Anders Borgqvist 

KS.2021.0578-3 Protokoll från Länsstyrelsen Ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 

KS.2021.0576-3 Protokoll Länsstyrelsen Skåne Ny ledamot/ersättare för ledamot 
i kommunfullmäktige 

KS.2022.0179-1 Sydarkivera Förbundsstyrelse protokoll 4 mars 2022 

KS.2022.0164-2 Missiv - Förstudie av näringslivsarbetet 

KS.2022.0072-2 Mötesanteckningar ägarsamråd Sydvatten AB 2022-03-22 

KS.2022.0190-1 Protokoll styrelsemöte Finsam MittSkåne 25 mars 2022 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2022-04-25 
 

Omröstningslista: § 32 
Ärende: Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun,  KS.2021.0463 
 
Omröstningslista(or) 
Återremiss avseende ärendet Antagande av riktlinjer för resor och möten i 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   
David Westlund (S), ledamot X   
Marianne Svensson (S), ledamot X   
Lars Månsson (S), ledamot X   
Mats 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   
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  
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande  X  
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot  X  
Ted Bondesson (SD), ledamot  X  
Jimmie Ramquist (SD), ledamot  X  
Dennis Larsen (SD), ledamot  X  
Göran Granberg (-), ledamot X   
Ingemar Jeppsson (C), 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   
Benjamin Ülger (KD), ledamot  X  
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunfullmäktige   2022-04-25 
 

Henrik Månsson (S), ledamot X   
Amila Pasic (S), ersättare X   
Jan-Åke Larsson (S), ersättare X   
Anna Biegus-Nilsson (S), ersättare X   
Rikard Malmborg (M), ersättare X   
Kent Björk (SD), ersättare  X  
Kristian Zahtila (SD), ersättare  X  
Yngve Mark (SD), ersättare  X  
Kerstin Brink (SD), ersättare  X  
Sofia Hagerin (C), ledamot X   
Lars Dreja (V), ersättare X   
Lennart Nielsen (MP), ersättare X   
Resultat 36 13 0 
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Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv  

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

 

Återremissyrkande gällande ”Antagande av riktlinjer för resor och möten” ärende 
7, Kommunfullmäktige 2022-04-25 

 

Sverigedemokraterna ser i stort positivt på att man reviderar riktlinjer för resor och möten, som trots 
allt skulle varit gjort senast den 21 december 2018 vilket ännu inte har genomförts. 
Sverigedemokraterna ser också positivt på att man upphäver Resepolicy för Eslövs kommun och 
uppdrar åt kommunstyrelsen att framöver besluta om revideringar. Däremot brister 
beslutsunderlaget gällande ovanstående förändringar eftersom varken tidigare Riktlinjer för resor 
och möten eller Resepolicy för Eslövs kommun finns med i handlingarna.  

I de nya riktlinjerna framgår inte vilka förändringar man har gjort och utan att ens kunna jämföra de 
gällande riktlinjerna med de föreslagna blir det oerhört svårt att avgöra vilka förändringar som har 
gjorts. Det framgår inte heller om någon konsekvensanalys av de nya riktlinjerna har gjorts. 

Det framgår i protokollet ifrån Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden att den remissversion man 
skickade på delgivning till kommunstyrelsen och kommunens nämnder under hösten 2021 har 
uppdaterats utifrån remissvaren, samt vilka förändringarna är i remissversionen.  

När Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att skicka ut remissversionen fanns inte 
heller nu gällande riktlinjerna med i handlingarna tillsammans med den föreslagna remissversionen. 
Det blir med anledning av detta oerhört svårt att avgöra vilka förändringar som har gjorts. Det 
framgår inte heller i beslutet från Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden om någon konsekvensanalys 
av de nya riktlinjerna har gjorts.  

Däremot finns Resepolicy för Eslövs kommun med i ärendet hos Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämnden när remissversionen har reviderats och förslag till beslut är framtaget. 
Dock utan redovisning på vilka förändringar man har gjort utifrån nu gällande riktlinjer eller en 
konsekvensanalys av de nya riktlinjerna 

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att 

- ärendet återremitteras för framtagande av fördjupad konsekvensanalys  
och förtydligande av förändringar
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