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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-19:40

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
David Westlund (S)
Agneta Nilsson (S)
Lars Månsson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Kire Gelevski (S)
Eva Bengtsson (S)
Jan-Åke Larsson (S)
Mats Löfström (S)
Margaret Fritz (S)
Naser Gohari (S)
Jenny Nilbecker (S)
Catharina Malmborg (M)
Bengt Andersson (M)
Christine Melinder (M)
Tony Ekblad (M)
Peter Sjögren (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Hugosdotter Sundberg (M)
Claus-Göran Wodlin (M)
Veronica Malmborg (M)
Anna Lorentzon (L)
Sven-Olov Wallin (L)
Fredrik Ottesen (SD)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande)
Dennis Larsen (SD)
Kent Björk (SD)
Ronny Thall (SD)
Göran Lindvall (SD)
Kristian Zahtila (SD)
Yngve Mark (SD)
Ronny Färnlöf (SD)
Linus Walemo (SD)
Jasmina Muric (C)
Sofia Hagerin (C)
Krister Carlberg (C)
Alexandra Nikoleris (V)
Laila Fast Petrovic (V)
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Samuel Estenlund (KD)
Johannes Jansson (MP)
Henrik Månsson (S) ersätter Tina Löfström (S)
Kerstin Brink (SD) ersätter Ted Bondesson (SD)
Håkan Engblom (SD) ersätter Marlen Ottesen (SD)
Per Fritz (SD) ersätter Thomas Bondesson (SD)
Carl Andersen (SD) ersätter Jimmie Ramquist (SD)
Andreas Robinsson (V) ersätter Umihana Rasovic Kasumovic (V)
Benjamin Ülger (KD) ersätter Anna Osvaldsson (KD)
Ej tjänstgörande
ersättare

Marianne Svensson (S)
Tommy Bengtsson (S)
Linda Englund (S)
Eva Bengtsson (S)
Anna Biegus-Nilsson (S)
Lars-Göran Blixt (S)
Håkan Bjelkengren (M)
Rikard Malmborg (M)
Yvonne Flodin (M)
Margaretha Holmquist (L)
Nicklas Nilsson (L)
Jeanette Flankeus (SD)
Joaqim Johansson (SD)
Göran Kristensson (SD)
Madeleine Atlas (C)
Anders Molin (C)
Nicklas Karlsson (KD)
Lennart Nielsen (MP)
Göran T Andersson (MP)

Övriga närvarande

Helena Heintz (kommunsekreterare)
Agneta Fristedt (kommunjurist)
Patrik Linder (avdelningschef)
Christina Nilsson (nämndsekreterare) §§87-94, §96
Jan Tingecz (tf ekonomichef)

Utses att justera

Tony Hansson (S)
Jasmina Muric (C)

Justeringens plats o tid

Medborgarhuset, 2022-11-07
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Sekreterare
Helena Heintz

Ordförande
Catharina Malmborg (M) §§
87-89

Kerstin Ekoxe (S) §§ 90-94, 96-107

Tony Hansson (S)

Jasmina Muric (C)
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§89

Val av ordförande och förste och andre vice ordförande i
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§91

Val av kommunstyrelse inklusive ordförande och förste och andre vice
ordförande för tiden den 1 november 2022 till dess att
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen nästa gång

§92
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§98
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Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023

§102

Avsägelse från Tina Löfström (S) avseende uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige

§103

Avsägelse från Nils Funke (L) avseende uppdrag som ersättare i barnoch familjenämnden samt fyllnadsval

§104

Avsägelse från Mattias Larsson (M) avseende uppdrag som
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§ 87
Val av protokolljusterare tillika biträdande valförrättare
Tony Hansson (S) och Jasmina Muric (C) utses att jämte ordföranden justera
protokollet den 7 november 2022 samt till biträdande valförrättare vid eventuell
sluten omröstning. Till ersättare utses Mikael Wehtje (M).
Paragrafen är justerad
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§ 88

KS.2022.0430

Anmälan av Länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkning och
mandatfördelning
Beslutsunderlag
• Protokoll, slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfullmäktige
Beslut
- Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 89

KS.2022.0440

Val av ordförande och förste och andre vice ordförande i
kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2026
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande samt förste och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2026.
Yrkanden
Johan Andersson (S) nominerar Kerstin Ekoxe (S) till kommunfullmäktiges
ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandendet och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) nominering.
Yrkanden
Bengt Andersson (M) nominerar Mikael Wehtje (M) till kommunfullmäktiges förste
vice ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Anderssons (M) nominering.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) nominerar Bo Broman (SD) till kommunfullmäktiges andre
vice ordförande.
Laila Fast Petrovic (V) nominerar Alexandra Nikoleris (V) till kommunfullmäktiges
andre vice ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Fredrik Ottesens (SD) nominering.
Omröstning begärs.
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Ordförande upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De biträdande valförrättarna visar kommunfullmäktige att valurnan är tom.
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De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. En av de biträdande
valförrättarna prickar av de röstande vid urnan.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordförande röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antalet angivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
Med 17 röster för Bo Broman (SD), 7 för Alexandra Nikoleris (V) och 27 blanka
röster har kommunfullmäktige valt att utse Bo Broman (SD) till andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Beslut
- Till kommunfullmäktiges ordförande för tiden fram till och med den 14 oktober
2026 utses Kerstin Ekoxe (S).
- Till kommunfullmäktiges förste vice ordförande för tiden fram till och med den 14
oktober 2026 utses Mikael Wehtje (M).
- Till kommunfullmäktiges andre vice ordförande för tiden fram till och med den 14
oktober 2026 utses Bo Broman (SD).

De nyvalda intar sina platser vid presidiebordet.
Paragrafen är justerad
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§ 90

KS.2022.0441

Val av valberedning för perioden fram till och med den 14 oktober 2026
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att förrätta val av fem ledamöter och fem ersättare samt
ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden fram till och med den 14
oktober 2026.
Beredning
Det finns en överenskommelse om att alla partier ska representeras i valberedningen
och samtal har förts mellan partierna. Johan Andersson (S) föreslår följande
fördelning:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet får möjlighet att nominera varsin ledamot.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och
Kristdemokraterna får möjlighet att nominera varsin ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med det.
Yrkanden
Johan Andersson (S) nominerar Kerstin Ekoxe (S), Mikael Wehtje (M)
och Margaretha Holmquist (L) till ledamöter och Jan-Åke Larsson (S) till ersättare.
Fredrik Ottesen (SD) nominerar Ted Bondesson (SD) till ledamot och Ronny Thall
(SD) till ersättare.
Jasmina Muric (C) nominerar Laila Fast Petrovic (V) till ledamot och Sofia Hagerin
(C) samt Lennart Nielsen (MP) till ersättare.
Benjamin Ülger (KD) nominerar Samuel Estenlund (KD) till ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med dem.
Beslut
- Fördelningen av platserna godkänns.
- Till ledamöter i Valberedningen för tiden fram till och med den 14 oktober 2026
utses:
Justerares signatur
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Kerstin Ekoxe (S)
Mikael Wehtje (M)
Margaretha Holmquist (L)
Ted Bondesson (SD)
Laila Fast Petrovic (V)
- Till ersättare i Valberedningen för samma tid utses:
Jan-Åke Larsson (S)
Sofia Hagerin (C)
Lennart Nielsen (MP)
Ronny Thall (SD)
Samuel Estenlund (KD)
- Till ordförande i Valberedningen för samma tid utses: Kerstin Ekoxe (S).
- Till vice ordförande för samma tid utses: Mikael Wehtje (M).
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18.40 och 18.50 för sammanträde med
Valberedningen.
Beslutet skickas till
De invalda förtroendevalda
Löneenheten
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 91

KS.2022.0442

Val av kommunstyrelse inklusive ordförande och förste och andre vice
ordförande för tiden den 1 november 2022 till dess att
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen nästa gång
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att förrätta val av 13 ledamöter och 13 ersättare samt
ordförande och förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden fram
till dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång.
Beredning
Valberedningen har till kommunfullmäktige lämnat förslag på 13 ledamöter och 13
ersättare samt förslag på ordförande och förste vice ordförande till kommunstyrelsen.
Till andre vice ordförande har valberedningen till kommunfullmäktige lämnat två
förslag, Fredrik Ottesen (SD) och Jasmina Muric (C).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag på ledamöter, ersättare,
ordförande samt förste vice ordförande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med detta.
Ordförande ställer sedan proposition på att utse Fredrik Ottesen (SD) och Jasmina
Muric (C) till andre vice ordförande och finner att fullmäktige beslutar att utse
Fredrik Ottesen (SD).
Omröstning begärs.
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Ordförande upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. En av de biträdande
valförrättarna prickar av de röstande vid urnan.
När alla ledamöterna lagt sin röst förklarar ordförande röstningen avslutad.
Omröstningsresultat
Antalet angivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
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Med 17 röster för Fredrik Ottesen (SD), 7 för Jasmina Muric (C) och 27 blanka
röster har kommunfullmäktige valt att utse Fredrik Ottesen (SD) till andre vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Beslut
- Till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer
kommunstyrelse nästa gång utses:
Johan Andersson (S)
Catharina Malmborg (M)
Anna Lorentzson (L)
Agneta Nilsson (S)
Tony Hansson (S)
Bengt Andersson (M)
Janet Andersson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
Ted Bondesson (SD)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Samuel Estenlund (KD)
Jasmina Muric (C)
Alexandra Nikoleris (V)
- Till ersättare för samma tid utses:
Christine Melinder (M)
David Westlund (S)
Peter Sjögren (M)
Eva Bengtsson (S)
Jan-Åke Larsson (S)
Mikael Wehtje (M)
Kerstin Ekoxe (S)
Ronny Thall (SD)
Dennis Larsen (SD)
Linus Walemo (SD)
Anna Osvaldsson (KD)
Krister Carlberg (C)
Göran T Andersson (MP)
- Till ordförande i kommunstyrelsen för tiden fram till dess kommunfullmäktige
väljer kommunstyrelse nästa gång utses: Johan Andersson (S).
- Till förste vice ordförande för samma tid utses: Catharina Malmborg (M).
Justerares signatur
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- Till andre vice ordförande för samma tid utses: Fredrik Ottesen (SD).
Beslutet skickas till
De invalda förtroendevalda
Samtliga nämnder
Löneenheten
Paragrafen är justerad
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§ 92
Ändring av föredragningslistan
Ordförande föreslår att ärendet Kommunassurans Syds bolagsstämma 26 november
samt Avsägelse från Heléne Mathiesen (M) avseende uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige läggs till sist på ärendelistan.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Paragrafen är justerad
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§ 93

KS.2022.0480

Ordningen för ersättares inkallande till tjänstgöring för 2022-2026
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska besluta om ersättares inkallande till tjänstgöring för
kommande mandatperiod. Detta gäller ersättare som är valda genom majoritetsval.
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat förslag till
tjänstgöringsordning för respektive parti. Förslagen har sammanställts av
Kommunledningskontoret. Förslagen gäller för mandatperioden 2023-2026 och för
kommunstyrelsen från den 1 november 2022.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget.
Beslutsunderlag
• Förslag till ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring 2022-2026
Beslut
- Ordningen för ersättares inkallande till tjänstgöring för mandatperioden 2023-2026
godkänns.
- För kommunstyrelsen gäller den från och med 1 november 2022 till och med när
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 94

KS.2021.0021

Ändring av sammanträdestid för kommunfullmäktige 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om sina sammanträdestider den 25 oktober 2021 (§
112, 2021) och beslutade att budgetsammanträdet skulle hållas den 28 november
2022 klockan 16.
Enligt kommunallagen 11 kapitlet 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före
november månads utgång. I 11 § kan man läsa följande: ”Om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige
ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.”
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Ändring av kommunfullmäktiges budgetsammanträde
Beredning
Då kommunstyrelsen inte behandlar budgeten i oktober måste budgetsammanträdet
för kommunfullmäktige flyttas fram till nästkommande sammanträde den 19
december 2022 samt tidigareläggas till klockan 15.00. I och med detta föreslås att
sammanträdet den 28 november senareläggs till klockan 18.00.
Beslut
- Kommunfullmäktiges budgetsammanträde flyttas från den 28 november till den 19
december 2022. Budgetsammanträdet startar kl 15.00.
- Sammanträdet den 28 november 2022 startar kl 18.00.
Beslutet skickas till
Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Medborgarhuset
Paragrafen är justerad
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§ 96

KS.2022.0004

Delårsbokslut per 2022-08-31 för Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunen inklusive kommunkoncernen har upprättat delårsrapport för tiden 1
januari till 31 augusti 2022 med ekonomisk prognos för hela året.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 185, 2022 Delårsbokslut per 2022-08-31 för Eslövs
kommun
• Förslag till beslut; Delårsbokslut per 2022-08-31 för Eslövs kommun
• Delårsbokslut per 2022-08-31 för Eslövs kommun
• Slutredovisningar från servicenämnden avseende Berga IH och Ekenässkolan
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1 119, 2022 Delårsbokslut 2022 för
Kommunledningskontoret
• Delårsrapport 2022 Kommunledningskontoret
• Överförmyndarnämndens beslut § 75, 2022 Delårsbokslut 2022
• Delårsrapport 2022 överförmyndarnämnden
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 92 2022 Delårsbokslut 2022
• Delårsbokslut GoV 2022 - Delårsrapport
• Delårsbokslut GoV 2022 - Sifferbilaga
• Servicenämndens beslut § 90, 2022 Delårsbokslut 2022
• Servicenämndens beslut § 65, 2022 Uppföljning av intern kontroll per april 2022
• Delårsrapport 2022, servicenämnden, reviderad 2022-09-19
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 76, 2022 Delårsbokslut 2022
• Reviderat Delårsbokslut 2022 Vård- och omsorgsnämnden, inklusive
måluppföljning
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 85 2022, Delårsbokslut 2022
• Delårsrapport 2022 kultur- och fritidsnämnden
• Driftsredovisning, verksamhetsmått 2022
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 133, 2022 Delårsbokslut 2022
• Delårsrapport 2022, Miljö och Samhällsbyggnad
• Bilaga, Genomförandegrad investeringar 2022
• Barn- och familjenämndens beslut § 85, 2022 Barn- och familjenämndens
delårsbokslut för 2022
• Delårsbokslut 2022- Delårsrapport för barn- och familjenämnden
• Delårsbokslut 2022- Sifferbilaga barn- och familjenämnden
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022
• Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2022-08-31
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Beredning
Kommunens budget 2022 planeras med ett överskott om 22 miljoner kronor, vilket
motsvarar en procent av skatteintäkterna. Kommunens delårsresultat redovisar ett
positivt resultat med 171,6 miljoner kronor för den sista augusti.
Helårsprognos för kommunen är ett positivt resultat med 52,3 miljoner kronor.
Avvikelsen är totalt mot budget ett överskott med 29,9 miljoner kronor.
Nämnderna redovisar en avvikelse med 42,8 miljoner kronor för helåret.
Finansförvaltningen har en helårsprognos på 72,7 miljoner kronor, som ger – totalt
för kommunen – ett överskott med 29,9 miljoner kronor i förhållande till budgeten
som planerades till 22,4 miljoner kronor.
Den sista augusti redovisade nämnderna en avvikelse med ett positivt överskott på
6,9 miljoner kronor. Finansförvaltningen redovisar ett positivt överskott med 103,8
miljoner kronor i förhållande till periodiserad budget. Finansförvaltningens stora
överskott på perioden beror på skatteintäkter och generella statsbidrag, reserver
under kommunstyrelsen för inte slutredovisade investeringsprojekt samt
personalrelaterade kostnader.
Tre nämnder redovisar de största underskotten; barn- och familjenämnden,
servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden
kommer att ha den största utmaningen för året och framåt för att nå en budget i
balans.
Kommunen prognostiserar för att uppnå god ekonomisk hushållning och de
övergripande ekonomiska målen för året kommer att uppnås. Under 2022 kommer
kommunen att arbeta fram en handlingsplan som ska vara klar under januari 2023 för
att uppnå en budget i balans under 2024.
SKR:s prognos ligger till grund för kommunens ekonomiska planering. Kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag i augustiprognosen visar ett bättre resultat än
budgeterat. Prognosen för 2022 är stark första halvåret på grund av fler sysselsatta
och stigande timlöner.
Kommunen har erhållit 82 kvotflyktingar från Ukraina och kompenserats av staten
med tillfälliga medel för att täcka dessa kostnader. Eslövs kommun har erhållit 1,6
miljoner kronor 2022 som har periodiserats enligt RKR:s rekommendationer med 0,6
miljoner kronor för 2022. Resten av medlen har förts över till 2023. Kommunen har
även fått medel utan ansökan med 10 tkr per person, totalt 820 tkr. Ytterligare medel
kommer att komma från Migrationsverket efter att flyktingarna anländer till Eslöv.
Dessa medel kommer att fördelas ut till de nämnder som har kostnaden under 2022.
Justerares signatur
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Servicenämnden har ett flertal investeringsprojekt som har blivit dyrare på grund av
indexökningar. SKR:s upphandlingar inom förskolor har blivit dyrare med 7,5
miljoner kronor.
Förskolorna som blivit dyrare i index är Vitsippans förskola med 5 miljoner kronor
och Blåsippans förskola med 2,5 miljoner kronor.
Förskolan Violen har blivit 1,2 miljoner kronor dyrare på grund av ett bullerplank.
Totalt för de SKR-upphandlade förskolorna har de blivit 8,7 miljoner kronor dyrare
än budget.
Servicenämnden begär även 6,8 miljoner kronor avseende indexuppräkningar för
grundskola och hänvisar till SKR. Dock har inte SKR gjort någon upphandling av
grundskolor, varför detta avslås.
Servicenämnden begär mer medel till Vasavångskolan som ökat från 26,4 miljoner
kronor till 33 miljoner kronor på grund av projektering och fördyrningar.
Rådhusets ombyggnad har blivit dyrare och ökar från 25 miljoner kronor till 27,5
miljoner kronor. Fördyrningen av rådhuset beror på åtgärder i
källarväggarna/grunden som visade sig vara i dåligt skick.
Skrivare i kommunen behöver bytas ut och servicenämnden begär en utökad
investeringsbudget med 1,4 miljoner kronor, varav resterande utgift tas inom
nämndens årsanslag.
Servicenämnden har slutredovisat två investeringsprojekt. Ekenässkolan har ett utfall
med 82,7 miljoner kronor och visar därmed ett överskott med 1,3 miljoner kronor
utifrån tilldelad budget som uppgick till 84 miljoner kronor. Det andra
investeringsprojektet är omklädningsrum i Bergas idrottslokaler med ett utfall på 6,8
miljoner kronor. Här blev det ett underskott på 0,4 miljoner kronor utifrån tilldelad
budget på 6,4 miljoner kronor.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär 1,0 miljon kronor till 2022 för ett nytt
dokument- och verksamhetssystem för bygglovsärenden som upphandlats i
kommunen.
Vård- och omsorgsnämnden har efter att Socialstyrelsen beslutat att införa fast
omsorgskontakt inom äldreomsorgen startat upp arbetet. Medel ska enligt budget
2022 tillföras vård- och omsorgsnämnden, belopp 1,1 miljoner kronor från och med
1 juli 2022. Behovet kommer att beaktas i budget 2023.
Avstämning har skett för statsbidrag för äldreomsorgen enligt fattat beslut i
kommunstyrelsen, ärende 2022.0265, vilket gav ett utökat kommunbidrag med
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preliminärt 9,5 miljoner kronor för ökad specialistundersköterskekompetens samt
utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden för att minska antalet
timanställda. Avslag om 6,3 miljoner kronor har mottagits från Socialstyrelsen
avseende timanställda inom äldreomsorgen. En omfördelning av statsbidrag
avseende bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden utifrån riktlinjer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har skett. Ett grundbelopp är överfört till
2023 om 1,6 miljoner kronor. Utöver grundbeloppet bör ytterligare 0,4 miljoner
kronor beaktas i budget 2023. De 0,4 miljoner kronorna var inte med i det
preliminära beloppet från början, men 0,2 miljoner kronor har redovisats för 2022.
Nämndens budget har utökats med ytterligare ett belopp om 0,2 miljoner kronor för
specialistkompetens inom vård och omsorg för äldre. Detta belopp erhölls redan
2021.
Totalt har vård- och omsorgsnämnden erhållit minskat kommunbidrag om 7,4
miljoner kronor avseende statsbidrag för äldreomsorgen. Motsvarande belopp har
reducerats i kommunstyrelsens budget för generella statsbidrag.
Vård- och omsorgsnämnden har beviljats 0,6 miljoner kronor för tillkommande hyra
för Vårlöken enligt beslut i budget 2022. Detta ska även beaktas i budget för 2023.
Antalet barn och elever är lägre än tilldelningen av medel i budget 2022, varför barnoch familjenämnden återlämnar 8,19 miljoner kronor och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden motsvarande 2,92 miljoner kronor. Återlämnade medel
har beaktas i nämndernas ekonomiska prognos för helåret.
Arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsatt
insatsanställningar inom sin verksamhet och beräknar i sin prognos få ta del av de 4
miljoner kronor som är avsatta i kommunstyrelsens budget för 2022 till
arbetsmarknadsinsatser.
Kommunkoncernen redovisar ett överskott med 186,2 miljoner kronor till 31 augusti
2022.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 4 oktober 2022 bland
annat kommunfullmäktige fatta beslut att godkänna delårsrapporten.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att kommunfullmäktige även uppmanar nämnderna att vidta åtgärder
för att klara budget.
Beslut
- Delårsrapporten för 2022 godkänns.
Justerares signatur
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- Servicenämndens slutredovisning av Ekenässkolan godkänns.
- Barn- och familjenämnden beviljas tillkommande hyra för Ekenässkolan med 2 134
952 kr från och med augusti i år enligt servicenämndens slutredovisning för 2022 och
detta beaktas i budget 2023.
- Servicenämndens slutredovisning av omklädningsrum i idrottslokaler i Berga
sporthall godkänns.
- Barn- och familjenämnden beviljas tillkommande hyra för idrottslokaler i Berga
sporthall med 15 279 kr från och med augusti i år enligt servicenämndens
slutredovisning för 2022 och detta beaktas i budget 2023.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas tillkommande hyra för
idrottslokaler i Berga sporthall med 15 279 kr från och med augusti i år enligt
servicenämndens slutredovisning för 2022 och detta beaktas i budget 2023.
- Kultur- och fritidsnämnden beviljas tillkommande hyra för idrottslokaler i Berga
sporthall med 130 275 kr från och med augusti i år enligt servicenämndens
slutredovisning för 2022 och detta beaktas i budget 2023.
- Barn- och familjenämndens begäran om tillfälliga merkostnader för flytt i
stadshuset samt merkostnader av flytt av lokaler vid Violens förskola, 0,5 miljoner
konor, avslås.
- Barn- och familjenämndens begäran om extra pengar för bussning vid renoveringen
av Sallerupskolans renovering under 2022 på grund av överklagande av entreprenad,
0,3 miljoner kronor, avslås.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas särskilda medel till insatser
inom arbetsmarknadsenheten. Medlen är avsatta under kommunstyrelsens
finansavdelning och summan är 4 miljoner kronor som kommer att fördelas ut via
redovisningen för 2022.
- Kultur- och fritidsnämnden beviljas 0,1 miljoner kronor för trygghetsskapande
åtgärder, barn- och familjenämnden 0,1 miljoner kronor och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 0,1 miljoner kronor. Budgeten omdisponeras från
kommunstyrelsens budget 2022 som har ett anslag för trygghetsskapande åtgärder.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljas utökad investeringsram med 1,0
miljon kronor 2022 för ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem för
bygglovsärenden.
- Servicenämnden beviljas utökad investeringsbudget för Vasavångskolan från 26,4
miljoner kronor till 33,0 miljoner kronor som beror på omprojektering.
Justerares signatur
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- Servicenämnden beviljas utökad investeringsbudget för SKR:s upphandlade
förskolor med en utökning om 7,5 miljoner kronor. Orsaken är ökade
indexuppräkningar för avtalade upphandlingar.
- Servicenämnden beviljas utökad investeringsbudget för förskolan Violen med 1,2
miljoner kronor som avser ett bullerplank.
- Servicenämndens begäran om utökad investeringsbudget för grundskolor från 78,6
miljoner kronor till 85,4 miljoner kronor, ökningen är 6,8 miljoner kronor, avslås.
- Servicenämnden beviljas utökad investeringsbudget för rådhuset från 25,0 miljoner
kronor till 27,5 miljoner kronor på grund av åtgärder i källarväggarna/grunden som
utvändigt visade sig vara i mycket dåligt skick.
- Servicenämndens begäran om utökad investeringsram för skrivare med 1,4 miljoner
kronor beviljas.
- Vård- och omsorgsnämnden beviljas 1,1 miljoner kronor för införande av fast
omsorgskontakt för andra halvåret 2022 och detta beaktas i budget 2023.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela ut medel från Migrationsverket för
Ukrainaflyktingar till nämnderna under 2022 och 2023.
- Rammedel enligt volymmodell återförs för barn- och familjenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 8,19 miljoner kronor respektive 2,92
miljoner kronor.
- Nämnderna uppmanas vidta åtgärder för att hålla budget.
Ej deltagande i beslut
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 97

KS.2022.0393

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Skatan 10, Eslöv
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunfullmäktige antar en ny detaljplan för fastigheten Skatan
10 i Eslöv tecknar kommunen ett exploateringsavtal avseende genomförandet av
detaljplanen. Den nya detaljplanen medger ny bebyggelse för icke störande industri
och reglerar parkmark med fördröjning av skyfall och dagvatten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 190, 2022 Godkännande av exploateringsavtal för
detaljplan för Skatan 10, Eslöv
• Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal till detaljplan för Skatan
10
• Förslag till exploateringsavtal för detaljplan gällande Skatan 10
Beredning
Det framtagna förslaget till exploateringsavtal reglerar genomförandet av den nya
detaljplanen för fastigheten Skatan 10. Exploateringsavtalet är framtaget i enlighet
med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap.
Exploateringsavtalet innehåller åtaganden för exploatören att inom och i anslutning
till exploateringsområdet ansvara för och bekosta projektering och anläggande av
allmän plats samt utfart inom kvartersmark. Exploatören ska utföra och bekosta
anläggande av allmän plats norr om kvartersmarken. Den allmänna platsen ska
användas för park med anläggning för fördröjning av skyfall och dagvatten. Utfart
från kvartersmarken kommer att ske på befintlig utfartsväg inom kvartersmark som
ägs kommunen. Vägen är i behov av en upprustning för att klara den trafik som den
nya verksamheten alstrar.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 4 oktober
2022 kommunfullmäktige att godkänna avtalet.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Förslag till exploateringsavtal för detaljplan gällande Skatan 10, Eslöv, godkänns.
Beslutet skickas till
BioGaia Production AB
Justerares signatur
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Paragrafen är justerad
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§ 98

KS.2020.0186

Antagande av detaljplan för Skatan 10, Eslöv
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav (2020-06-09, § 86) BioGaia Production AB ett
positivt planbesked för att genom en detaljplaneprocess pröva om fastigheten Skatan
10 är lämplig för industri. Kommunledningskontoret har nu genomfört
detaljplaneprocessen och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 191, 2022 Antagande av detaljplan för Skatan 10,
Eslöv
• Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Skatan 10 i Eslöv, Eslövs
kommun
• Planbeskrivning Skatan 10, antagande
• Plankarta för Skatan 10, antagande
• Granskningsutlåtande Skatan 10
• Skatan 10 Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning Detaljplan för Skatan 10
• Undersökning om betydande miljöpåverkan Skatan 10
• Geo- och miljöteknisk undersökning Skatan 10
• PM biotopskydd Skatan 10
• PM Trafik Skatan 10, Afry, 2021-02-02
• Dagvatten- och översvämningsutredning Skatan 10 rev 2021-12-09
• Miljöteknisk kontroll av schaktmassor inom fastigheten Skatan 10, 2021-03-12
Beredning
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskningsförfarande. Under samråd
och granskning har sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på
planförslaget. Framförda synpunkter och kommunens kommentarer till dessa
redovisas i samrådsredogörelsen respektive granskningsutlåtandet.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 4 oktober 2022
kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Detaljplan för Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun, antas.
Justerares signatur
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Beslutet skickas till
BioGaia Production AB
Paragrafen är justerad
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§ 99

KS.2017.0466

Antagande av detaljplan för Falken 10, Eslöv
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27, § 28 att ge sökande positivt
planbesked och planuppdrag för att genom en detaljplaneprocess pröva om den
aktuella marken är lämplig för bostadsändamål. Detaljplaneprocessen är nu
genomförd och kommunfullmäktige föreslås att anta Detaljplan för Falken 10, i
Eslöv, Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 193, 2022 Antagande av detaljplan för Falken 10,
Eslöv
• Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Falken 10, i Eslöv, Eslövs
kommun
• Planbeskrivning Detaljplan Falken 10, i Eslöv, Eslövs kommun
• Plankarta Detaljplan Falken 10, i Eslöv, Eslövs kommun
• Granskningsutlåtande Detaljplan Falken 10, i Eslöv, Eslövs kommun
• Samrådsredogörelse för Falken 10. Granskning
• Trafikbullerutredning för Falken 10. Granskning
• Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning för Falken 10. Granskning
• Översiktlig riskbedömning för Falken 10. Granskning
• Kompletterande miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten
Falken 10 i Eslöv
• Rapport Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten Falken 10
i Eslöv
Beredning
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under samråd och granskning har
sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförda
synpunkter och kommunens kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen
och granskningsutlåtandet.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 4 oktober 2022
kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Detaljplan för Falken 10, i Eslöv, Eslövs kommun, antas.
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Beslutet skickas till
Sökande
Paragrafen är justerad
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§ 100

KS.2022.0023

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 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 § 199, 2022 Redovisning av ej slutbehandlade
motioner per oktober 2022
• Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2022
• Redovisning ej slutbehandlade motioner oktober 2022
Beredning
Det finns fyra motioner som inte slutbehandlats. Av dessa är ingen äldre än ett år.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 4 oktober 2022
kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 101

KS.2022.0021

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 2023. Enligt
arbetsordning för kommunfullmäktige § 6 ska sammanträdet hållas sista måndagen i
varje månad förutom i juli och augusti som är sammanträdesfria månader. Om sista
måndagen i månaden är en helgdag eller dag före helgdag ska sammanträdet enligt
arbetsordningen hållas följande helgfria tisdag eller på dag som ordföranden
bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige sammanträder klockan
18.00 under följande dagar 2023 (hänsyn har tagits till sammanträden med
regionfullmäktige samt lovveckor): 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj,
19 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november (start kl 16.00) och 18 december.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden 2023 hålls 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24
april, 29 maj, 19 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.
- Samtliga sammanträden startar kl 18.00 med undantag för sammanträdet den 27
november som startar kl 16.00.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Medborgarhuset
Paragrafen är justerad
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§ 102

KS.2022.0450

Avsägelse från Tina Löfström (S) avseende uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Tina Löfström (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget.
Beslut
- Tina Löfström (S) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
- Platsen anmäls till Länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Tina Löfström (S)
Löneenheten
Länsstyrelsen Skåne
Paragrafen är justerad
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§ 103

KS.2022.0462

Avsägelse från Nils Funke (L) avseende uppdrag som ersättare i barnoch familjenämnden samt fyllnadsval
Ärendebeskrivning
Nils Funke (L) har kommit in med en avsägelse från sin plats som ersättare i barnoch familjenämnden.
Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta
fyllnadsval.
Ulla Oddhammar (L) är föreslagen som ny ersättare.
Beslut
- Nils Funke entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och familjenämnden.
- Ulla Oddhammar (L) väljs till ny ersättare i barn- och familjenämnden.
Beslutet skickas till
Nils Funke (L)
Ulla Oddhammar (L)
Löneenheten
Barn. och familjenämnden
Paragrafen är justerad
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§ 104

KS.2022.0468

Avsägelse från Mattias Larsson (M) avseende uppdrag som
styrelseledamot i Merab samt fyllnadsval
Ärendebeskrivning
Mattias Larsson (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ledamot i Merabs styrelse.
Kommunfullmäktige har att entlediga Mattias Larsson (M) från uppdraget samt
förrätta fyllnadsval.
Beslut
- Mattias Larsson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Merabs styrelse.
- Till ny ledamot i Merabs styrelse väljs Jonas Carlqvist (M).
Beslutet skickas till
Jonas Carlqvist (M)
Mattias Larsson (M)
Löneenheten
Merab
Paragrafen är justerad
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§ 105
Anmälningar för kännedom
KS.2022.0161-3

Protokoll fört vid årsstämma med Mellanskånes
Renhållningsaktiebolag den 8 april 2022

KS.2022.0015-1

Protokoll från sammanträde den 23 september 2022 Merab

KS.2022.0015-2

Protokoll från sammanträde den 4 mars 2022 Merab

KS.2022.0015-3

Protokoll från sammanträde den 8 april 2022 Merab

KS.2022.0015-4

Protokoll från sammanträde den 20 maj 2022 Merab

KS.2022.0446-1

Ärende om ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande
enligt massflyktsdirektivet sid 1

KS.2022.0460-1

Till aktieägarna i Kraftringen; genomlysning av aktieägaravtalet
och förslag på att extra bolagsstämma ställs in, 2022 10 18

KS.2022.0014-22

Protokoll från Ägarnämnd Eslöv 2022-10-05, VA SYD

KS.2022.0446-2

Ärende om ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande
enligt massflyktsdirektivet sid 2

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-10-31
Kommunfullmäktige
§ 106

KS.2022.0348

Kommunassurans Syd:s bolagstämma 16 november 2022
Ärendebeskrivning
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Eslövs kommun är en av de
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär. Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna
gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets
renodlade roll som försäkringsbolag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut § 209, 2022 Kommunassurans Syd:s bolagstämma 16
november 2022
• Förslag till beslut; Kommunassurans Syds bolagstämma 16 november 2022
• Information om förslag till Egenandelsprogram i Kommunassurans
• Styrelsens förslag till nytt Ägardirektiv
• Styrelsens förslag till nytt Ägardirektiv (2022) - jämförelse med 2020 års
ägardirektiv samt kommentarer
• Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) - layout
• Styrelsens förslag till nytt Ägaravtal (2022) - jämförelse med 2018 års ägaravtal
samt kommentarer
Beredning
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanteras internt i
kommunsektorn. Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga
ändringar i ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.
Kommunassurans menar att förslaget att uppdra till Kommunassurans att
tillhandahålla möjlighet till Egenandelsprogrammet kommer ge Eslövs kommun nya
möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även
kostnadsminskning samt att justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet i
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv är av begränsad omfattning.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-10-31
Kommunfullmäktige
Detta instämmer Kommunledningskontoret i och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 oktober 2022
kommunfullmäktige godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla
självförsäkring inom Kommunassurans ram, godkänna nytt ägardirektiv samt
godkänna nytt aktieägaravtal.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla
självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och uppdrar åt
utsett ägarombud, kommunens ekomomichef, eller dennes ersättare att vid extra
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.
- Kommunfullmäktige godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdrar
åt utsett ägarombud, kommunens ekonomichef, eller dennes ersättare att vid extra
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.
- Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och
uppdrar åt kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande, att den 16
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Eslövs kommuns räkning.
Beslutet skickas till
Kommunens ägarombud
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-10-31
Kommunfullmäktige
§ 107

KS.2022.0478

Avsägelse från Heléne Mathiesen (M) avseende uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Heléne Mathiesen (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget.
Beslut
- Heléne Mathiesen (M) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
- Platsen anmäls till Länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Heléne Mathiesen (M)
Löneenheten
Länsstyrelsen Skåne
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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