Sammanträdesprotokoll
2022-06-20
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-21:00

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
David Westlund (S)
Marianne Svensson (S)
Mats Löfström (S)
Naser Gohari (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Agneta Nilsson (S)
Catharina Malmborg (M)
Bengt Andersson (M)
Christine Melinder (M)
Peter Sjögren (M)
Lena Hugosdotter Sundberg (M)
Marcus Quist (M)
Tony Ekblad (M)
Margaretha Holmquist (L)
Sven-Olov Wallin (L)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD) §§61-65
Håkan Jölinsson (SD)
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande)
Ted 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)
Henrik Månsson (S)
Jan-Åke Larsson (S) ersätter Lars Månsson (S)
Anna Biegus-Nilsson (S) ersätter Jenny Pernton (S)
Kire Gelevski (S) ersätter Amila Pasic (S)
Anette Palm (S) ersätter Istvan Barborg (S)
Rikard Malmborg (M) ersätter Mikael Wehtje (M) (vice
ordförande)
Jörgen Andersson (M) ersätter Bo-Göran Hansen (M)
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Kristian Zahtila (SD) ersätter Thomas Bondesson (SD)
Yngve Mark (SD) ersätter Cvetanka Bojcevska (SD)
Per Fritz (SD) ersätter Kent Björk (SD)
Kerstin Brink (SD) ersätter Jimmie Ramquist (SD)
Ronny Färnlöf (SD) §§66-77 ersätter Marlén Ottesen (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)
Samuel Estenlund (KD) §§63-77 ersätter Benjamin Ülger (KD)
Johan Nordfält (MP) ersätter Mirjana Stakovska (MP)
Ej tjänstgörande
ersättare

Hanna Barjosef (S)
Claus-Göran Wodlin (M)
Håkan Bjelkengren (M)
Erik Holmquist (L)
Ronny Färnlöf (SD) §§61-65
Lars Dreja (V)
Eva Bengtsson (S)
Anders Borgquist (C)

Övriga närvarande

Helena Heintz (kommunsekreterare)
Patrik Linder (avdelningschef)

Utses att justera

Catharina Malmborg (M)
Lars Holmström (V)

Justeringens plats o tid

Stadshuset, Eslöv, 2022-06-22

Protokollet omfattar

§§61-77
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Sekreterare
Helena Heintz

Ordförande
Lena Emilsson (S)
Justerande
Catharina Malmborg (M)
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Innehåll
§61

Val av justerare

§62

Ändring av föredragningslistan

§63

Information om arbetena med Stora torg

§64

Antagande av förslag till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun

§65

Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om
järnvägen

§66

Vårprognos 2022

§67

Beviljande av ansvarsfrihet för 2021 för Stiftelsen Gamlegård

§68

Utökning av servicenämndens investeringsbudget avseende
investeringsprojekt Gamla östra skolan

§69

Utökning av servicenämndens investeringsbudget avseende
investeringsprojekt Sallerupskolan

§70

Antagande av prissättning för villatomter på Solvägen och Bygelvägen,
del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun

§71

Beslut om bildande av gemensam nämnd med Lunds kommun avseende
överförmyndarverksamheten

§72

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

§73

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om grannsamverkan

§74

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs
kommun

§75

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V)
och Mauricio Sanchez (V) avseende kommunkontor i byarna

§76

Avsägelse från Mohammed Gulchin (S) från samtliga förtroendeuppdrag
samt fyllnadsval

§77

Anmälningar för kännedom
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§ 61
Val av justerare
Catharina Malmborg (M) och Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera
protokollet den 22 juni 2022.
Till ersättare utses Ingemar Jeppsson (C).
Paragrafen är justerad
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§ 62
Ändring av föredragningslistan
Ordförande föreslår att ärendet Remittering av motion från Lars Holmström (V),
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) avseende kommunkontor i byarna
läggs till föredragningslistan efter övriga motioner.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Paragrafen är justerad
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§ 63
Information om arbetena med Stora torg
Malin Gunnarsson, utredningsingenjör och projektledare från Miljö och
Samhällsbyggnad, informerar om arbetena med Stora torg.
Arbetet inleddes med en projekttävling 2017. Vinnaren blev Sydväst Arkitektur och
Landskap. Projekteringen började med utredningar och förprojekteringar kring bland
annat trafiksituationen, uteserveringar, markmaterial och belysning. Det fanns
mycket att ta hänsyn till under mark, bland annat VA, el, fjärrvärme och gas. Även
träd och konst på torget sågs över. Budgeten för projekteringen var 6 475 000 kronor
och för byggnationen var den 60 miljoner kronor. Total kostnad har varit drygt 63
miljoner kronor. Stora torg har vunnit priserna Landmärket 2021 och Skånes
Arkitekturpris 2021.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 64

KS.2022.0257

Antagande av förslag till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Miljö och Samhällsbyggnad har på uppdrag av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tagit fram en trafikstrategi för Eslövs kommun. Strategin
har varit på remiss under december 2021-mars 2022 och har reviderats utifrån
inkomna synpunkter. Strategin föreligger nu för antagande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 121, 2022 Antagande av förslag till Trafikstrategi
2035 för Eslövs kommun
• Förslag till beslut; Antagande Eslöv trafikstrategi 2035
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut § 66, 2022 Reviderat förslag till
trafikstrategi för Eslövs kommun (Trast)
• Eslöv trafikstrategi 2035 - reviderad version
• Redogörelse av remissvar gällande Eslöv trafikstrategi 2035
Beredning
Syftet med Eslövs trafikstrategi 2035 är att vara ett övergripande paraply som pekar
ut den långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska arbete med trafikfrågor.
För trafikstrategin finns ett inriktningsbeslut vars funktion är att sätta ramarna för
strategins innehåll och fokusområden. Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra
övergripande mål. Målen syftar till att göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun,
skapa framkomlighet till allt för alla, göra Eslövs kommun sammankopplat samt
skapa en trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö. För att tydliggöra vad de
övergripande målen innebär finns även delmål med tillhörande strategier.
Delmålen och strategierna ska implementeras i kommunens löpande arbete med
trafikfrågor. Flera av dem blir konkretiserade som åtgärder i en Trafikplan vilken
Miljö och Samhällsbyggnad är ansvariga för att ta fram. De ska även finnas med
andra kommunala processer som till exempel översikts- och detaljplanering.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige att anta trafikstrategin samt att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att följa upp strategin, lägga fokus på att skapa
säkra vägar för fotgängare och cyklister till skolor m m samt utarbeta rutin för
samverkan och dialog med vägföreningarna.
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Yrkanden
Bengt Andersson (M) och Jan-Åke Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att det fortsatta arbetet med trafikstrategin ska ingå
i uppdraget att ta fram en planeringsstrategi för den översiktliga planeringen i Eslövs
kommun. Se bilaga.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Anderssons (M) m fl yrkande.
Beslut
- Eslöv trafikstrategi 2035 antas att gälla från den 1 juli 2022.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att följa upp Eslöv
trafikstrategi 2035 årligen.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att som en del av
genomförandet av Eslöv trafikstrategi 2035 lägga fokus på att skapa säkra vägar för
fotgängare och cyklister till skolor och andra större målpunkter för barn och unga.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att som en del av
genomförandet av Eslöv trafikstrategi 2035 utarbeta en rutin för hur samverkan och
dialog med vägföreningarna ska utformas utifrån trafikstrategins delmål och
strategier.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Miljö och Samhällsbyggnad – Gata, trafik, park
Kommunledningskontoret – tillväxtavdelningen
Samtliga nämnder
Eslövs kommuns författningssamling
Samtliga remissinstanser
Paragrafen är justerad
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§ 65

KS.2020.0206

Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om
järnvägen
Ärendebeskrivning
Kommunens översiktsplan (antagen 2018) beskriver området öster om järnvägen i
Eslövs stad som ett viktigt utvecklingsområde. Arbetet med en fördjupning av
översiktsplanen för östra Eslöv har pågått i olika omgångar sedan 2010. Den nu
pågående processen har kommunledningskontoret arbetat med sedan 2019.
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd september-december 2020 (KS 202009-01 § 109) och för granskning juli-oktober 2021 (KS 2021-06-22 § 165).
Den fördjupade översiktsplanen föreligger nu för antagande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 123, 2022 Antagande av fördjupad översiktsplan för
östra Eslöv, öster om järnvägen
• Förslag till beslut; Antagande Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
• Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv – antagandehandling till KF
• Miljökonsekvensbeskrivning för Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv –
antagandehandling
• Särskild handling – Redogörelse av hur Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
tagit hänsyn till genomförd miljöbedömning
• Särskilt utlåtande - Fördjupad Översiktsplan för östra Eslöv
Beredning
Kommunledningskontoret har utifrån de synpunkter som inkommit under
granskningen bearbetat planförslaget för den fördjupade översiktsplanen för östra
Eslöv. Granskningen av den fördjupade översiktsplanen har inte lett till några
principiella ändringar gällande inriktning, mål eller planeringsprinciper. Inte heller
markanvändningskartan eller storlek på den tänkta exploateringen har ändrats.
Det är framförallt avsnitten om Kulturmiljö samt Miljöfarliga verksamheter och led
för farligt gods som har blivit bearbetade. Detta efter synpunkter från länsstyrelsen
angående riksintresse för kulturmiljövård samt brister i planens beskrivning av
förutsättningar för genomförande utifrån ett nuläge gällande de verksamheter som
finns inom planområdet.
Hela avsnittet Kulturmiljö har blivit bearbetat för att tydligare visa hur kommunen
ser på utvecklingen av östra Eslöv utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Fokus ligger på
strukturer, skala och gestaltning. För att gör det tydligt vilken hänsyn och vilka
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aspekter kommande detaljplanering, exploateringsprojekt och bygglovshandläggning
behöver beakta finns en punktlista att utgå från.
Avsnittet Miljöfarliga verksamheter och led för farligt gods har blivit bearbetat för
att tydligare visa dagens förutsättningar och vad den kommande planeringen behöver
ta hänsyn till. Avsnittet inkluderar en genomgång av förutsättningarna i de fem
utvecklingsområdena.
Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats med ett kapitel som heter
Konsekvenser. Kapitlet sammanfattar bedömningen från
miljökonsekvensbeskrivningen samt visar huruvida den fördjupade översiktsplanen
uppfyller mål från den kommunövergripande översiktsplanen samt de
planeringsprinciper som ska vara en utgångspunkt för utvecklingen av östra Eslöv.
Bearbetningen av avsnitten om Kulturmiljö samt Miljöfarliga verksamheter och led
för farligt gods att Kommunledningskontoret gör att ett reviderat granskningsyttrande
begärts från Länsstyrelsen.
Slutligen har planförslaget blivit bearbetat redaktionellt.
I det särskilda utlåtandet finns alla inkomna synpunkter redovisade och bemötta av
Kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige att anta den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv.
Yrkanden
Johan Andersson (S), Jan-Åke Larsson (S), Bertil Jönsson (C), Tony Hansson (S)
och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med yrkande som
återfinns i bilaga. Samuel Estenlund (KD) instämmer i yrkandet.
Johan Andersson (S) och Tony Hansson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD)
återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) m fl återremissyrkande och
finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på 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. 2 ledamöter avstod från att rösta. Se voteringsbilaga.
Ordförande ställer sedan proposition på Johan Anderssons (S) m fl yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.
Beslut
- Antagandehandling för Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv antas.
- Det särskilda utlåtandet godkänns och bifogas till antagandehandlingarna.
- Den särskilda handlingen om miljöbedömningen godkänns och bifogas till
antagandehandlingarna.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (se skriftlig bilaga)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 66

KS.2022.0009

Vårprognos 2022
Ärendebeskrivning
Kommunen upprättar en första prognos för året per den 30 april 2022.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 129, 2022 Vårprognos 2022
• Förslag till beslut; Vårprognos 2022
• Vårprognos 2022 till KF
• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65, 2022 Vårprognos 2022
Kommunledningskontoret
• Vårprognos 2022, Kommunstyrelsen
• Överförmyndarnämndens beslut § 59, 2022 Vårprognos 2022
• Vårprognos 2022 för överförmyndarnämnden
• Vård- och omsorgsnämndens beslut §49, 2022. Vårprognos 2022
• Vård och Omsorg; Vårprognos 2022 vård- och omsorgsnämnden
• Vård och Omsorg; Driftsredovisning och verksamhetsmått Vårprognos 2022
• Sevicenämndens beslut § 64, 2022 Vårprognos 2022
• Serviceförvaltningen; Reviderad Vårprognosrapport servicenämnden 2022
• Serviceförvaltningen; Investeringsanslag för reinvesteringar i fastighetsunderhåll,
extra medel 2022. Förslag till ekonomi, 2022-04-12
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 58 2022, Vårprognos 2022
• Kultur och Fritid; Vårprognos 2022
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 42 2022, Vårprognos 2022
• Gymnasie- och vuxenutbildning; Skrivelse Ekonomi och verksamhet
• Gymnasie- och vuxenutbildning; "Vårprognos 2022 GoV - Tabellbilaga
• Barn- och familjenämndens beslut § 51, 2022 Vårprognos för barn- och
familjenämnden 2022
• Barn och Utbildning; Skrivelse Ekonomi och verksamhet
• Barn och Utbildning; Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden Tabellbilaga
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74, 2022 Vårprognos 2022
• Miljö och Samhällsbyggnad; Vårprognos 2022
• Miljö- och samhällsbyggnad; Slutredovisning av projekt Slånbacksvägen
Beredning
Kommunens budget upprättades utifrån Sveriges Kommuners och Regioners (SKR)
ekonomiska bedömning i oktober 2021. De senaste prognoserna visar på en
förbättrad ekonomisk utveckling. Bedömningen från SKR i prognoserna från februari
och april ger kommunen ökade intäkter i förhållande till budget 2022. I förhållande
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till budget är prognosen för året en ökning från 2 244 miljoner kronor till 2 277
miljoner kronor vilket är en ökning med 33 miljoner kronor. I tidigare beslut under
våren baserat på ändrade redovisningsregler har riktade statsbidrag, den så kallade
skolmiljarden och satsningen inom äldreomsorgen, inneburit att kommunens
generella statsbidrag preliminärt ökar med 26,8 miljoner kronor. Vård- och
omsorgsförvaltningen gör nu bedömningen att del av den preliminära ramen inte
kommer att nyttjas i år. Statsbidraget kan användas även under nästa år. Total intäkt
enligt ny prognos blir 2 299,3 miljoner kronor. I budget är ca en procent planerat som
överskott, 22,4 miljoner kronor vilket motsvarar kommunens ekonomiska mål.
Kostnader
Kostnaderna för verksamheten är planerade till 2 242 miljoner kronor enligt budget.
Vårprognosen visar på ökade kostnader för nämnderna med 45,8 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämndens prognos visar ett underskott vid årets slut med 38,3
miljoner kronor varav 14 miljoner kronor avser försörjningsstöd. Mot bakgrund av
att arbetslösheten sjunker i landet och att det finns en förväntan på resultat av
kommunens insatser inom egen försörjning bedöms kostnadsutvecklingen kunna
brytas. Kommunledningskontoret föreslår att utvecklingen följs under året före
prövning av ramkompensation till nämnden. Servicenämnden aviserar 7 miljoner
kronor i underskott, dock aviseras motsvarande åtgärder i enlighet med antaget
åtgärdsprogram inom lokalförsörjning.
I budgeten (sid 12) bestämdes att pröva möjligheten att öka underhållet av
kommunens tillgångar i samband med vårprognosen efter att servicenämnden lyft
fram behov av ökat fastighetsunderhåll inför budget 2022. Serviceförvaltningen har
inför vårprognosen överlämnat ett förslag till extra underhållsåtgärder som kan
genomföras under året som omfattar att investeringsbudgeten ökas med 12,5 miljoner
kronor för reinvestering i Vasavångskolans kök med 12 miljoner kronor och
Harlösaskolans kök med 0,5 miljoner kronor samt byte av fjärrvärmeväxlare i sex
fastigheter med 3 miljoner kronor. Eventuella outnyttjade medel inom
kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror är tänkt att svara för
finansieringen. Servicenämndens prognos är dock att endast 3,5 miljoner kronor
inom investeringsramen blir outnyttjat i år. Serviceförvaltningens förslag omfattar
även underhållsåtgärder i flertalet av köken på kommunens förskolor med 5,8
miljoner kronor vilket belastar driften. Prognosen för årets resultat är överskott i
enlighet med budget och kommunens överskottsmål varför utrymme inte finns i år.
Servicenämnden begär utökade investeringsramar för Vasavångskolan med 6,6
miljoner kronor och Flyingeskolan etapp 1 med 0,8 miljoner kronor. Ramen för
Källebergskolan kan däremot minskas med 1,5 miljoner kronor. Förklaring till
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bedömt överskridande på Vasavångskolan är felaktigt ritningsunderlag med kostnad
cirka 1 miljon kronor, nya önskemål från verksamheten under pågående ombyggnad
samt upptäckt av allvarliga brister i bärande balkar. Inom godkänt
igångsättningstillstånd finns utrymme för ändrings- och tilläggsarbeten vilket är
särskilt viktigt i samband med ombyggnader i befintliga lokaler. Servicenämnden bör
pröva möjligheterna att under pågående projekt förbättra förutsättningarna att
prioritera och omprioritera inom respektive projekt inom befintliga ekonomiska
ramar. Det är särskilt angeläget när byggmarknaden som i dagsläget är
planeringsmässigt osäkrare. Vid behov har nämnden att lyfta avvikelser i tid eller
kostnader till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningskontoret föreslår att
investeringsramen inte utökas. Beskrivande underlag saknas i ärendet.
Verksamhetsmässiga ändringar under pågående ombyggnad bör inte förekomma och
kapitalkostnader bör därför hanteras inom hyresgästens investeringsbudget och inte i
servicenämndens projekt. Omflyttning av medel från ett projekt till ett annat är inte
tillåtet enligt de ekonomiska styrprinciperna varför omflyttning av medel mellan
Källebergskolan och Vasavång inte är möjlig. Förklaring till utökning av
investeringsbudgeten för Flyingeskolan framgår inte av ärendet. Troligen är det en
bedömning utifrån förnyad upphandling och situationen på byggmarknaden. Frågan
prövas lämpligen i samband med igångsättningstillstånd då alla kostnader är kända.
Kommunledningskontoret föreslår att befintlig budget gäller tillsvidare.
Barn- och familjenämnden begär tillkommande investeringsbudget för inventarier till
Norrevångskolan f-6, Norrebo förskola och Häggebo förskola med totalt 4,6 miljoner
kronor. Nämnden svarar för tillkommande driftskostnader. Nämnden lyfter även
fram budgetväxling för ytterligare personalövergång avseende skolbiblioteken.
Kultur- och fritidsnämnden instämmer i överföringen av medel.
Regeringen har i slutet av mars gett Myndigheten för familjerätt i uppdrag att
informera kommunerna om generellt statsbidrag till föräldraskapsstödprogram som
kan användas till insatser, aktiviteter och verksamhet till alla föräldrar, inte minst
föräldrar som har lågt förtroende för socialtjänsten. Eslövs kommuns andel beräknas
till ca 0,3 miljoner kronor och verksamheten bedrivs inom barn- och familjenämnden
som Kommunledningskontoret föreslår får utökad ram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att avsatta medel inom
kommunstyrelsens budget till merkostnader för den numera avslutade statliga
satsningen extratjänster kan användas till andra insatser med statliga lönestöd.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar flytta fram belysning på landsbygden
etapp 2 med 4 miljoner kronor till kommande år vilket nämnden föreslår hanteras i
kommande budgetprocess för 2023.
Budgeterade medel till Eslövsfesten är överfört från kommunstyrelsen till kultur- och
fritidsnämnden genom beslut under maj.
Kommunens övergripande finansiella mål för 2022 justeras i enlighet med fattat
beslut.
Årets resultat uppgår enligt prognos för helåret till 22,4 miljoner kronor vilket
överensstämmer med planerat överskott i budget.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige besluta att utöka barn- och familjenämndens investeringsbudget
och ram. inte utöka servicenämndens investeringsram för Vasavång och Flyinge,
reducera investeringsramen för Källebergskolan, pröva utökning av vård- och
omsorgsnämndens ram samt uppdra åt nämnderna att nogsamt följa
kostnadsutvecklingen.
Yrkanden
Johan Andersson (S), Bengt Andersson (M), Bertil Jönsson (C) och Fredrik Ottesen
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska ställa sig positiv till att miljöoch samhällsbyggnadsnämnden använder utrymme inom budget till en särskild
satsning på underhåll av väg med behov av förbättring inom budget samt att
Kommunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun
effektivast arbetar med engångsintäkten från försäljningen av Föreningstorget under
förutsättning att en försäljning sker på fiber. Se bilaga.
Johan Andersson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på Johan Anderssons (S) m fl yrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.
Ordförande ställer sedan proposition på Fredrik Ottesens (SD) yrkanden och finner
att kommunfullmäktige avslår dem.
Beslut
- Investeringsbudgeten för inköp av inventarier utökas i enlighet med barn- och
familjenämndens begäran med 4,6 miljoner kronor.
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- Barn- och familjenämndens ram utökas med 0,3 miljoner kronor för
föräldraskapsstödprogram.
- Utökning av investeringsramen för Vasavångskolan med 6,6 miljoner kronor och
Flyingeskolan etapp 1 med 0,8 miljoner kronor beviljas inte.
- Investeringsramen för Källebergskolan reduceras med 1,5 miljoner kronor
- Utökning av vård- och omsorgsnämndens ram prövas avseende tillkommande
kostnader för försörjningsstöd i samband med delårsrapporten och vid behov även
vid upprättandet av årsredovisningen.
- Nämnderna uppdras att nogsamt följa kostnadsutvecklingen.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 67

KS.2022.0217

Beviljande av ansvarsfrihet för 2021 för Stiftelsen Gamlegård
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Gamlegård.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 130, 2022 Beviljande av ansvarsfrihet för 2021 för
Stiftelsen Gamlegård 2021
• Förslag till beslut; Verksamhetsberättelse Stiftelsen Gamlegården
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 2022, Verksamhetsberättesle - Stiftelsen
Gamlegård år 2021
• Verksamhetsberättelse inklusive revisionsberättetelse för Stiftelsen Gamlegård år
2021
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Gamlegård
Kultur- och fritidsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 68

KS.2022.0254

Utökning av servicenämndens investeringsbudget avseende
investeringsprojekt Gamla östra skolan
Ärendebeskrivning
Det ska ske ombyggnation av Gamla Östra skolan. Servicenämnden har begärt
igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen och det behövs en utökad
investeringsbudget för projektet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 131, 2022 Igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt Gamla östra skolan
Beredning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 31 maj 2022 att bevilja
igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
utökning av investeringsbudgeten för projektet till 34,5 miljoner kronor.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Utökning av investeringsbudget för projektet till 34,5 miljoner kronor godkänns.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Paragrafen är justerad
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§ 69

KS.2022.0255

Utökning av servicenämndens investeringsbudget avseende
investeringsprojekt Sallerupskolan
Ärendebeskrivning
Det ska ske ombyggnation av Sallerupskolan. Servicenämnden har begärt
igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen och det behövs en utökad
investeringsbudget för projektet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 132, 2022 Igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt Sallerupskolan
Beredning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 31 maj 2022 att bevilja
igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
utökning av investeringsbudgeten för projektet till 210,3 miljoner kronor.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Utökning av investeringsbudget för projektet till 210.3 miljoner kronor godkänns.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Paragrafen är justerad
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§ 70

KS.2022.0036

Antagande av prissättning för villatomter på Solvägen och Bygelvägen,
del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
I stadsdelen Väster i Eslöv har Kommunledningskontoret fått i uppdrag att
iordningställa fyra villatomter på två parkeringsytor, se kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut § 12, 2022 Iordningställande av tomter på fastigheten del av
Eslöv 53:4. Fastigheterna ska säljas genom den kommunala tomtkön och inför
försäljningen har fastigheterna värderats.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 133, 2022 Antagande av prissättning för villatomter
på Solvägen och Bygelvägen, del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun
• Förslag till beslut; Antagande av prissättning för villatomter på del av Eslöv 53:4
• Förslag till prissättning för villatomter på del av Eslöv 53:4
• Värdeutlåtande för småhustomter i området Väster i Eslövs kommun
Beredning
Försäljningspriserna ska motsvara fastigheternas marknadsvärde, det vill säga det
mest sannolika priset fastigheterna skulle säljas för på en öppen marknad. På uppdrag
av Kommunledningskontoret har Värderingsbyrån gjort marknadsvärderingar för de
fyra fastigheterna och föreslår följande prissättning:
•
•
•
•

Solvägen östra 800 000 kr
Solvägen västra 800 000 kr
Bygelvägen norra 820 000 kr
Bygelvägen södra 830 000 kr

Marknadsvärderingarna redovisas även i ett värdeutlåtande. Marknadsvärdena är
beräknade med hjälp av ortsprismetoden.
Fastighetsbildningen hos Lantmäteriet pågår och beräknas vara klar i början av
sommaren. Prissättningen av fastigheterna är inte beroende av fastighetsbildningen.
I priset ingår inte anslutningsavgifter för el, bredband, vatten- och
avloppsanläggningar med mera. I priset ingår inte avgift för nybyggnadskarta och
planavgift. Plankostnader tas ut i samband med bygglovsavgiften. Kommunen
beställer nybyggnadskartor men den som köper aktuell fastighet faktureras för
kostnaden.
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till prissättning.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Catharina Malmborg (M) och Johan Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
Beslut
- Prissättningen för de fyra villatomterna på del av Eslöv 53:4 antas i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

22 ( 45 )

Sammanträdesprotokoll
2022-06-20
Kommunfullmäktige
§ 71

KS.2019.0287

Beslut om bildande av gemensam nämnd med Lunds kommun
avseende överförmyndarverksamheten
Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har i budgeten för 2021 beslutat att verka för att samarbetet kring
överförmyndarverksamheten med Lunds kommun utvecklas och att ett samarbetsoch utvecklingsavtal tecknas inför 2023 då en ny mandatperiod påbörjas.
Kommunstyrelsen i Lund beslutade i februari 2022 att inriktningen för samverkan
med Eslövs kommun inom överförmyndarområdet ska vara gemensam nämnd.
Kommunkontoret i Lund fick efter detta beslut i uppdrag att tillsammans med
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun ta fram förslag på avtal, reglemente och
överenskommelse om övergångsprocess.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 136, 2022 Beslut om bildande av gemensam nämnd
med Lunds kommun avseende överförmyndarverksamheten
• Förslag till beslut; Bildande av gemensam nämnd med Lunds kommun avseende
överförmyndarverksamheten
• Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
• Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs
kommuner
• Samverkan mellan Lunds och Eslövs kommuner i gemensam
överförmyndarnämnd
• Överenskommelse om övergångsprocess
• Överförmyndarnämndens beslut § 60, 2022 Samverkan mellan Lunds och Eslövs
kommuner i gemensam överförmyndarnämnd
• Rapport - Former för samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Lunds och
Eslövs kommuner, december 2021
• Rapport Eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan Lunds
och Eslövs kommuner
Beredning
Ärendet har beretts av en utsedd projektorganisation med tjänstepersoner från olika
expertfunktioner från båda kommunernas kommunledningskontor.
Förslaget är avstämt med överförmyndarnämnderna i båda kommunerna samt med
en politisk styrgrupp med representanter från båda kommunerna.
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Kommunledningskontoret i Eslöv har sedan flera år förordat en sammanslagning till
en gemensam nämnd och menar fortsatt att det är rätt väg att gå för att uppnå bästa
möjliga resultat för både Eslövs och Lunds huvudmän i framtiden.
Ärendet har behandlats parallellt i respektive kommuns kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige besluta att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med Lunds
kommun med Lund som värdkommun från den 1 januari 2023, under förutsättning
att Lunds kommun fattar likalydande beslut. Ett sådant beslut fattades i Lunds
kommunfullmäktige den 15 juni 2022.
Yrkanden
Kerstin Ekoxe (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Under förutsättning att motsvarande beslut fattas i båda kommunerna, bildas en
gemensam överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner med Lund som
värdkommun från och med den 1 januari 2023.
- Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
- Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs
kommuner antas.
- Förslag till överenskommelse om övergångsprocess godkänns.
- Överförmyndarnämnden i Eslöv avvecklas den 31 december 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Lund
Överförmyndarnämnden i Lund
Överförmyndarnämnden i Eslöv
Paragrafen är justerad
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§ 72

KS.2021.0447

Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att
bevara och stärka gatubelysningen i kommunen
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har genom Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD)
inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska
bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun. Kommunfullmäktige har
beslutat att remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
kommunstyrelsen och rådet för hälsa och trygghet med begäran om yttrande senast
den 22 april 2022.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 143, 2022 Yttrande över motion från Ted Bondesson
(SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i
kommunen
• Förslag till beslut; Yttrande över motion om att bevara och stärka
gatubelysningen i Eslövs kommun
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44, 2022 Yttrande över motion
från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka
gatubeslyningen i kommunen
• Protokoll från Rådet för hälsa och trygghet 17 februari 2022
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017
Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
• Kommunfullmäktiges beslut § 118, 2021 Remittering av motion från Ted
Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka
gatubelysningen i kommunen
• Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun
Beredning
I motionen av Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) invänder motionärerna
mot att delar av den gatubelysning som Eslövs kommun övertagit från Trafikverket
ska tas bort. Motionären menar att beslutet bör omprövas då det leder till oro och
otrygghet och har fått kritik från berörda medborgare. Motionen föreslår att
kommunfullmäktige fattar följande beslut:
•
•

att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2017 rörande
belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort ska upphävas,
att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen
renoveras eller ersätts efter behov,
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•
•

att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017
ersätts med nya lampor,
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett arbete
för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun.

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort utreddes senast 2017. Vid utredningen
kontaktades Trafikverket och ställdes frågan om de var intresserade att
överta belysningsanläggningarna. Trafikverket meddelade att det inte fanns något
intresse av att överta anläggningarna. Miljö och Samhällsbyggnad tog fram en
inventeringslista över de befintliga gatubelysningsanläggningarna. Av
inventeringslistan framgår det vilka anläggningar som ska bevaras eller läggas ned helt eller delvis. Förvaltningen har gjort sin bedömning utifrån bebyggelsens
omfattning, samt närvaro av busshållplats och/eller verksamhet som gör att många
rör sig i vägrummet.
I budgeten 2022 satsas 4 miljoner kronor i investeringsmedel per år 2022-2025 och 3
miljoner kronor för 2026 för att långsiktigt prioritera belysning på landsbygden.
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
kommunstyrelsen och rådet för hälsa och trygghet. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås. Rådet för hälsa och trygghet
är inte beslutande, men motionen diskuterades i rådet där det fanns en samsyn kring
att bra belysning både i staden och på landsbygden är viktigt.
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige i 2022 års budget har beslutat att belysning
på landsbygden ska prioriteras långsiktigt och att ytterligare medel har avsatts för
ändamålet anser Kommunledningskontoret att motionen inte längre är aktuell.
Kommunledningskontoret anser därmed att motionen bör avslås.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till motionen.
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Anderssons (M) yrkande.
Beslut
- Motionen från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om att stärka
gatubelysning i kommunen anses besvarad.
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Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Ted Bondesson (SD)
Fredrik Ottesen (SD)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Rådet för hälsa och trygghet
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

27 ( 45 )

Sammanträdesprotokoll
2022-06-20
Kommunfullmäktige
§ 73

KS.2021.0131

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om grannsamverkan
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till
kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska stärka arbetet med
grannsamverkan. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen och rådet för hälsa och trygghet med begäran om yttrande senast
den 20 september 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 142, 2022 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen
(SD) om grannsamverkan
• Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) – Motion om
Grannsamverkan
• Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun
• Aktivitetsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eslövs
kommun 2022
• Medborgarlöfte för Eslövs kommun 2021
• Protokoll från Rådet för hälsa och trygghet 26 maj 2021
• Utdrag från Polismyndighetens hemsida om grannsamverkan
• Kommunfullmäktiges beslut § 43, 2021 Remittering av motion från Fredrik
Ottesen (SD) - Motion om grannsamverkan
• Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om grannsamverkan
Beredning
I motionen från Fredrik Ottesen (SD) föreslås att Eslövs kommun ska stärka arbetet
med grannsamverkan. Motionären menar att grannsamverkan har en lång tradition i
Eslöv och att det är ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i kommunen.
På polismyndighetens hemsida kan man läsa följande om grannsamverkan: ”Syftet är
att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det
handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.
Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars
bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större
social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.”
Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun
antogs av kommunfullmäktige 25 januari 2021. I strategin för det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet anges inriktningen för hur kommunala nämnder och
bolag ska arbeta för att uppnå några av de politiska målsättningar som finns i det
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

28 ( 45 )

Sammanträdesprotokoll
2022-06-20
Kommunfullmäktige
kommunala handlingsprogrammet. Strategin pekar dock inte ut vilka specifika
metoder som ska nyttjas för att uppnå målen. Däremot beskriver strategin
hur trygghetsarbetet är organiserat och att de specifika aktiviteter som ska
genomföras regleras i en aktivitetsplan som beslutas i kommunens ledningsgrupp.
Utöver aktivitetsplanen tas det även årligen fram medborgarlöften mellan kommun
och polis. I den senaste aktivitetsplanen för 2022 finns grannsamverkan med som en
av flera aktiviteter. Grannsamverkan finns även med som en aktivitet i de
medborgarlöftena som tas fram gemensamt mellan polis och kommun för både 2021
och 2022. Under 2021 har polisen arbetat tillsammans med Eslövs bostäder AB,
Brinova och Eslövs kommun för att skapa en lokal grannsamverkan i syfte att öka
tryggheten och stärka gemenskapen i bostadsområden. För att nå framgång är det
dock helt avgörande att de boende själva är engagerade. Under 2022 fortgår arbetet
med att utveckla grannsamverkan i Eslövs kommun.
Motionen har varit på remiss i rådet för hälsa och trygghet. Rådet instämmer med att
intentionen i motionen är god men att den är svår att uppnå i sin helhet. Mot
bakgrund av att det pågår ett aktivt arbete med att utveckla grannsamverkan i
kommunen anser Kommunledningskontoret att det som motionen efterlyser redan
görs. Kommunledningskontoret anser därmed att motionen bör avslås.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Andersson (S) yrkande.
Beslut
- Motionen från Fredrik Ottesen (SD) om grannsamverkan anses besvarad.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Fredrik Ottesen (SD)
Rådet för hälsa och trygghet
Paragrafen är justerad
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§ 74

KS.2021.0355

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som rör
riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun. I motionen föreslås följande: Att Riktlinjer
för flaggning i Eslövs kommun revideras i enlighet med vad som anförts i motionen.
Motionären hänvisar till ”Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad”:
E. Vid större katastrofer eller nationell landssorg - sorgflaggning (halv stång). Vid
händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgflaggning är utgångspunkten
att dessa begränsas till Rådhuset och svenska flaggan vid entrén till stadshuset, om
inte dagen sammanfaller med allmän flaggdag, då ska samtliga flaggor halas.
•
•
•
•

Kondoleansbok placeras ut i stadshusets reception av stadskontorets
avdelning för intern ledning och stöd.
Ordförande i kommunfullmäktige i Malmö skriver först i boken.
Stadskontoret avgör hur länge den ska ligga.
Stadskontoret ansvarar för att den skickas iväg.

Sverigedemokraterna har konstaterat att Eslövs kommun inte följde polisens
uppmaning om att flagga på halv stång och för att detta aldrig ska upprepas finns det
anledning att revidera Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning.
Kommunfullmäktige beslutade 25 oktober 2021, § 117 att motionen remitteras till
kommunstyrelsen och servicenämnden med begäran om yttrande senast den 22 april
2022.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 144, 2022 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen
(SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
• Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) Riktlinjer för
flaggning i Eslövs kommun
• Servicenämndens beslut § 31, 2022 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen
(SD) gällande riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
• Kommunfullmäktiges beslut § 117, 2021 Remittering av motion från Fredrik
Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
• Motion om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
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Beredning
Enligt beslutade Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun, godkända av
kommunstyrelsen den 6 april 2021, är kommunstyrelsen genom
fastighetsavdelningen ansvarig för att genomföra flaggning vid Eslövs stadshus,
Medborgarhuset och Stora Torg i Eslöv. Utöver de på förhand
beslutade flaggdagarna i riktlinjen, beslutar kommundirektören om det ska flaggas
och i så fall med vilken flagga.
Motionären skriver: ”Sverige var den 1 juli i landssorg och ett nationellt beslut om
att ha en tyst minut klockan 12:00 och flaggor på halv stång i hela landet hade utlysts
av polisen. Anledningen var att en polisman dog på sin tjänst.” och hänvisar därefter
till Malmö stads riktlinjer för officiell flaggning.
Sverigedemokraterna har konstaterat att Eslövs kommun inte följde polisens
uppmaning om att flagga på halv stång. För att detta aldrig ska upprepas finns det
anledning att revidera Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning, menar
Sverigedemokraterna.
Att en polisman dog på sin tjänst är mycket beklagligt. Att Polismyndigheten utlyste
en tyst minut och flaggning på halv stång i sina verksamheter är en fin gest gentemot
den döde polismannen och hans familj och en markering mot våldet i samhället i
allmänhet och det inträffade dådet i synnerhet. Många människor blev djupt berörda
av händelsen, så också förtroendevalda och tjänstepersoner inom Eslövs kommun.
Några kommuner, där polismannen arbetade och där han hade någon form av
anknytning, flaggade också på halv stång.
Den förvaltningschef som vid tiden för det inträffade dödsfallet ersatte
kommundirektören under hennes semester kontaktade Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, som inte skickat ut något meddelande till kommunerna om
flaggning. Svaret från SKR blev att det var upp till varje kommun att besluta om
flaggning. Vikarierande kommundirektör inhämtade uppgifter från några
kringliggande kommuner om hur de tänkte göra. Svaren blev att de inte skulle flagga,
då det inte kommit något meddelande från SKR om flaggning. Vikarierande
kommundirektör valde då att följa denna linje.
Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning är nyligen reviderade. I dessa framgår att
kommundirektören kan besluta om flaggning utanför det som är fastställt i
riktlinjerna. Att införa nya riktlinjer blir svårt att genomföra och följa upp, då
Sveriges består av många myndigheter som var och en kan utlysa landssorg inom sin
verksamhet. Kommunledningskontoret anser därför att de riktlinjer för flaggning
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som finns är tillräckliga, då de också ger kommundirektören möjlighet att besluta om
flaggning vid särskilda händelser, och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 maj 2022
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 38 ja-röster och 12 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut. En ledamot var frånvarande vid
omröstningen. Se voteringsbilaga.
Beslut
- Motionen från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
avslås.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Fredrik Ottesen (SD)
Paragrafen är justerad
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§ 75

KS.2022.0313

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V)
och Mauricio Sanchez (V) avseende kommunkontor i byarna
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har inkommit
med en motion avseende kommunkontor i byarna.
I motionen föreslås att:
•

•

kommunfullmäktige beslutar att Eslövs kommun inrättar lokala
kommunkontor på biblioteken i Marieholm, Flyinge, Stehag, Löberöd,
Harlösa och på Eslövs stadsbibliotek. Kontoren på biblioteken bemannas en
dag per vecka alternativt en dag per månad med en person från Kontaktcenter
i Stadshuset och en tjänsteperson och/eller en politiker enligt ett rullande
schema. Tiderna anslås på kommunens hemsida och kommuniceras i byarna,
till exempel via byalagens hemsidor.
att kommunen samtidigt utreder möjligheten att köpa in en mindre husbil som
kan användas som mobilt kommunkontor vid Eslövs marknad, Harlösadagen,
julmarknader och andra publika evenemang och möten i kommunen.

Beslutsunderlag
• Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) avseende kommunkontor i byarna
Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 1
februari 2023.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 76

KS.2022.0295

Avsägelse från Mohammed Gulchin (S) från samtliga
förtroendeuppdrag samt fyllnadsval
Ärendebeskrivning
Mohammed Gulchin (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag. Han har uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta
fyllnadsval.
Eftersom kultur- och fritidsnämndens ledamöter är valda proportionerligt ska
kommunfullmäktige utse ny ersättare efter Kerstin Malm (S) som går upp som
ordinarie ledamot.
Ingmar Fransson (S) är föreslagen som ny ersättare.
Beslut
- Mohammed Gulchin (S) entledigas från samtliga uppdrag.
- Ingmar Fransson (S) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
- Avgången avseende platsen som ersättare i kommunfullmäktige anmäls till
Länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Mohammed Gulchin (S)
Ingmar Fransson (S)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Länsstyrelsen Skåne
Paragrafen är justerad
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§ 77
Anmälningar för kännedom
KS.2022.0267-1

Överförmyndarnämndens beslut § 57, 2022 Utnämning av
dataskyddsombud för överförmyndarnämnden

KS.2021.0342-4

Barn- och familjenämndens beslut § 38, 2022 Rapportering av ej
verkställda beslut kvartal 4 2021

KS.2021.0342-3

Barn- och familjenämndens beslut § 125, 2021 Rapportering av
ej verkställda beslut 2021

KS.2021.0342-2

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2

KS.2021.0342-1

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1

KS.2021.0317-4

Vård- och omsorgsnämndens beslut § ,2022. Rapportering av ej
verkställda beslut kvartal 4 2021

KS.2021.0317-3

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 27, 2021.
Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021

KS.2022.0271-1

Barn- och familjenämndens beslut § 62, 2022 Rapportering av ej
verkställda beslut kvartal 1 2022

KS.2022.0275-1

Information Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet

KS.2022.0275-3

Frågor till överförmyndarverksamhet inför inspektion 2022

KS.2022.0275-2

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden i
Eslövs kommun den 17 maj 2022

KS.2020.0184-40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76, 2022
Godkännande av ändringar i vinnande bidrag i
markanvisningstävling avseende Gåsen 34, Fjällgåsen 1 och
Grågåsen 1 i Eslövs kommun

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
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Paragrafen är justerad
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Yrkande gällande ”Antagande av förslag till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun
(KS.2022.0257)” ärende 3, Kommunstyrelsen 2022-05-31
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom arbetet med framtagandet av trafikstrategi och anser
därför att den inte borde antas i nuvarande form.
Vi är positiva till att man har tagit in synpunkter ifrån mindre tätorter genom byalag, vägföreningar,
intresse- och försköningsföreningar. Likaså att man har gett kringliggande kommuner och
Skånetrafiken möjligheten att lämna synpunkter.
Man har även skickat den till Trafikverket som hade stora invändningar, men samtidigt verkar såväl
Eslövs kommun som Trafikverket missa stora mål. Trafikverket skriver på sin hemsida att ”En
trafikstrategi är ett bra sätt att samordna trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
övergripande planering. Trafikverket kan stötta i arbetet med den.” och fortsätter med:
Trafikstrategin kan ligga till grund för mera detaljerade planer eller åtgärdsprogram. De kan handla om ett enskilt
trafikslag, en viss verksamhet eller samtliga trafikslag inom ett geografiskt område. Trafikstrategin kan också innehålla
åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1–2, parkeringsstrategier, eller påverkansarbete (mobility management) separat
eller kopplat till den fysiska planeringen. Trafikplaner för respektive färdsätt ger möjlighet till ytterligare fördjupning, till
exempel en cykelplan.

Boverket anser att en trafikstrategi ska ha som syfte att skapa en helhetssyn för hur kommunen ska
arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem som står i samklang med
kommunens övriga utveckling och skriver att man bör arbeta fram trafikstrategin parallellt med
kommunens översiktsplan. Det står på Boverkets hemsida att:
Det finns ett värde i att ta fram trafikstrategin parallellt med kommunens översiktsplan, eftersom respektive dokument
utgör en strategisk funktion och påverkar varandra. Kommuner som har drivit arbetena parallellt, eller med växelvis
påverkan, upplever att man fått synergieffekter. När trafikstrategin varit en del av en översiktsplaneprocess har
allmänheten kunnat ges ett större utrymme att tycka till om trafikens utveckling, i och med det lagstiftade samrådet som
återfinns i planprocessen.

Eslövs kommuns ambition är att ge ett uppdrag om att ta fram en planeringsstrategi för översiktliga
planeringen i Eslövs kommun och det vore lämpligt att arbetet med en trafikstrategi i så fall ingick i
det. Istället föreslår man att trafikstrategin ska finnas med andra kommunala processer som till
exempel översikts- och detaljplanering.
Boverket lyfter att om en trafikstrategi integreras i kommunens översiktsplan innebär det att nya mål
inte behöver tas fram från år till år medan förslaget till beslut är att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att följa upp Eslöv trafikstrategi 2035 årligen.
Sverigedemokraterna yrkar att
-

det fortsatta arbetet med trafikstrategin ska ingå i uppdraget att ta fram en
planeringsstrategi för den översiktliga planeringen i Eslövs kommun

Fredrik Ottesen

Cvetanka Bojcevska

Ronny Thall
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Återremissyrkande gällande
”Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen
(KS.2020.0206)” ärende 5, Kommunstyrelsen 2022-05-31
Sverigedemokraterna ser generellt positivt på att arbeta med fördjupade översiktsplaner och att man
har valt ut östra Eslöv. Negativt är att man har en alldeles för hög exploateringsgrad.
Sverigedemokraterna anser att den bör omarbetas utifrån följande premisser:
Järnvägsstaden 800 bostäder
Inom det som beskrivs som Järnvägsstaden ska det tydligt framgå att området kan bebyggas med
mellan 800 och 950 bostäder. Det ska inte tydligt framgå byggnader som är upp till åtta våningar
höga, då det bör göras en djupare utredning av Eslövs kommuns stadssiluett och hur det förhåller sig
till Lagerhuset. Eslövs kommun bör vara tydliga med att Lagerhuset är en viktig byggnad i staden och
tydligt ska framhållas som det. Att byggnaden är Sveriges högsta bostadshus av trä måste också
framhävas av omgivningen. Det är tveksamt om verkligen tillräcklig hänsyn har tagits till den
kulturmiljö Lagerhuset bidrar med.
Bruksstaden 50 bostäder
Hela delen om det som beskrivs som Bruksstaden ska omarbetas till att bebyggas med 50 bostäder.
Området är ytterst intressant och aktuellt, men inte främst för bostadsbebyggelse. Utan snarare för
allmännyttiga verksamheter. Det har redan uttryckts ett behov av utbyggnad av gymnasieskolan och
ytterligare behov finns att tillgodose.
Berga 100 bostäder
Berga trädgårdsstaden 250 bostäder
Inom det som beskrivs som Berga trädgårdsstad har positiva förändringar efter remissversionen
gjorts. En ytterligare förstärkning i detta är att ta bort ”flerfamiljshus” och tona ned att ”Längst
söderut ska exploateringen vara tätast” för att framgå att det ska vara aningen tätare, i enlighet med
att det inte är aktuellt med flerfamiljshus.
Idrottsparken 0 bostäder
Det ska inte bebyggas bostäder inom det som beskrivs som Idrottsparken. Även detta område ska
bevaras för allmännytta verksamheter.
Sverigedemokraterna yrkar att
-

ärendet återremitteras för omarbetning i enlighet med ovanstående text för förändring,
förbättring, förädling

Fredrik Ottesen

Cvetanka Bojcevska

Ronny Thall
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Reservation från Kristdemokraterna
Vi går en osäker framtid till mötes. Pandemins effekter har knappt lagt sig
och vi har ett krig i Europa. Energipriser stiger, likaså inflation, räntor och
priser på mat och byggmaterial. Huspriserna sjunker och familjer blir
strandade när de inte har råd att bo kvar i sina hus, men ingen vill köpa
huset.
Det är viktigt att vi bygger i Östra Eslöv, det ökar tryggheten att vi livar upp
gamla industriområden, och det minskar behovet att bygga på
jordbruksmark. Men vi måste bygga klokt.
Vi ska inte binda upp ytor för bostäder som sannolikt behövs för annan
allmännytta som skolor eller grönområden. Och där vi bygger måste vi i
högre grad bygga trädgårdsstäder med småhus där familjer kan bo
långsiktigt utan att behöva byta bostad och utsätta sig för en risk på en
orolig marknad. Eslöv är en småstad och bör inte drabbas av
storstadsambitioner.
Den fördjupade planen för Östra Eslöv borde ha återremitterats i enlighet
med Sverigedemokraternas förslag.
Samuel Estenlund
Kristdemokraterna
220620
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2022-06-20

Omröstningslista: § 65
Ärende: Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen,
KS.2020.0206
Omröstningslista(or)
Antagande av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen
Ledamot

Ja

Johan Andersson (S), ledamot
Lena Emilsson (S), ordförande
Tony Hansson (S), ledamot
Janet Andersson (S), ledamot
David Westlund (S), ledamot
Marianne Svensson (S), ledamot
Mats Löfström (S), ledamot
Naser Gohari (S), ledamot
Kerstin Ekoxe (S), ledamot
Agneta Nilsson (S), ledamot
Catharina Malmborg (M), ledamot
Bengt Andersson (M), ledamot
Christine Melinder (M), ledamot
Peter Sjögren (M), ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot
Marcus Quist (M), ledamot
Tony Ekblad (M), ledamot
Margaretha Holmquist (L), ledamot
Sven-Olov Wallin (L), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Ronny Thall (SD), ledamot
Marlén Ottesen (SD), ledamot
Håkan Jölinsson (SD), ledamot
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande
Ted Bondesson (SD), ledamot
Dennis Larsen (SD), ledamot
Mats Andersen (SD), ledamot
Göran Granberg (-), ledamot
Ingemar Jeppsson (C), ledamot
Jasmina Muric (C), ledamot
Bertil Jönsson (C), ledamot
Anders Molin (C), ledamot
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot
Lars Holmström (V), ledamot
Henrik Månsson (S), ledamot
Jan-Åke Larsson (S), ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

Anna Biegus-Nilsson (S), ersättare
Kire Gelevski (S), ersättare
Anette Palm (S), ersättare
Rikard Malmborg (M), ersättare
Jörgen Andersson (M), ersättare
Kristian Zahtila (SD), ersättare
Yngve Mark (SD), ersättare
Per Fritz (SD), ersättare
Kerstin Brink (SD), ersättare
Sofia Hagerin (C), ledamot
Krister Carlberg (C), ersättare
Eva Rebbling (V), ersättare
Lennart Nielsen (MP), ersättare
Samuel Estenlund (KD), ersättare
Johan Nordfält (MP), ersättare
Resultat
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Yrkande gällande ”Vårprognos 2022 (KS.2022.0009)” ärende 11, Kommunstyrelsen
2022-05-31
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslagen till beslut i Vårprognos 2022.
Man kan konstatera att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har ett prognosticerat överskott. Inom
både investeringar och driftskostnader. Samtidigt finns det ett behov i Eslövs kommun på underhåll
av väg med behov av förbättring. Vid behov av ytterligare beslut bör Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämnden återkomma med önskemål för att uppnå ambitionen.
Eslövs kommun har kommit långt i planerna på en försäljning av Föreningstorget. Denna
engångsintäkt kan förvaltas bättre än att utöka en redan stark prognos. Sverigedemokraterna ser ett
kraftigt behov av att göra en insats på fiber.
Sverigedemokraterna yrkar att
-

ställa sig positiv till att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden använder utrymme inom
budget till en särskild satsning på underhåll av väg med behov av förbättring inom budget

-

Kommnunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun effektivast
arbetar med engångsintäkten från försäljningen av Föreningstorget under förutsättning att
en försäljning sker på fiber

Fredrik Ottesen

Cvetanka Bojcevska

Ronny Thall

_________________________________________________________________________________________________________________
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-20

Omröstningslista: § 74
Ärende: Motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun,
KS.2021.0355
Omröstningslista(or)
Motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun
Ledamot

Ja

Johan Andersson (S), ledamot
Lena Emilsson (S), ordförande
Tony Hansson (S), ledamot
Janet Andersson (S), ledamot
David Westlund (S), ledamot
Marianne Svensson (S), ledamot
Mats Löfström (S), ledamot
Naser Gohari (S), ledamot
Kerstin Ekoxe (S), ledamot
Agneta Nilsson (S), ledamot
Catharina Malmborg (M), ledamot
Bengt Andersson (M), ledamot
Christine Melinder (M), ledamot
Peter Sjögren (M), ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot
Marcus Quist (M), ledamot
Tony Ekblad (M), ledamot
Margaretha Holmquist (L), ledamot
Sven-Olov Wallin (L), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Ronny Thall (SD), ledamot
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande
Ted Bondesson (SD), ledamot
Dennis Larsen (SD), ledamot
Mats Andersen (SD), ledamot
Göran Granberg (-), ledamot
Ingemar Jeppsson (C), ledamot
Jasmina Muric (C), ledamot
Bertil Jönsson (C), ledamot
Anders Molin (C), ledamot
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot
Lars Holmström (V), ledamot
Henrik Månsson (S), ledamot
Jan-Åke Larsson (S), ersättare
Anna Biegus-Nilsson (S), ersättare
Kire Gelevski (S), ersättare
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X
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Mötesdatum
Kommunfullmäktige

Anette Palm (S), ersättare
Rikard Malmborg (M), ersättare
Jörgen Andersson (M), ersättare
Kristian Zahtila (SD), ersättare
Yngve Mark (SD), ersättare
Per Fritz (SD), ersättare
Kerstin Brink (SD), ersättare
Ronny Färnlöf (SD), ersättare
Sofia Hagerin (C), ledamot
Krister Carlberg (C), ersättare
Eva Rebbling (V), ersättare
Lennart Nielsen (MP), ersättare
Samuel Estenlund (KD), ersättare
Johan Nordfält (MP), ersättare
Resultat

2022-06-20
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