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Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-19:50  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Lars Månsson (S) 
Kerstin Ekoxe (S) (ordförande) 
Kire Gelevski (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 Lorentzson (L) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande) 
Dennis Larsen (SD) 
Kent Björk (SD) 
Ronny Thall (SD) 
Göran Lindvall (SD) 
Thomas Bondesson (SD) 
Kristian Zahtila (SD) 
Yngve Mark (SD) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Linus Walemo (SD) 
Jasmina Muric (C) 
Sofia Hagerin (C) 
Krister Carlberg (C) 
Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
Alexandra Nikoleris (V) 
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Laila Fast Petrovic (V) 
Samuel Estenlund (KD) 
Anna Osvaldsson (KD) 
Johannes Jansson (MP) 
Henrik Månsson (S) 
Marianne Svensson (S)  ersätter David Westlund (S) 
Tommy Bengtsson (S)  ersätter Eva Bengtsson (S) 
Mats Andersen (SD)  ersätter Marlen Ottesen (SD) 
Kerstin Brink (SD)  ersätter Jimmie Ramquist (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

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) 
Håkan Engblom (SD) 
Carl Andersen (SD) 
Joaqim Johansson (SD) §§108-118 
Göran Kristensson (SD) 
Madeleine Atlas (C) 
Max Love Da Rocha (V) 
Andreas Robinsson (V) §§108-118 
Benjamin Ülger (KD) 
Nicklas Karlsson (KD) 
Lennart Nielsen (MP) 
Göran T Andersson (MP) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Agneta Fristedt (kommunjurist) 
Patrik Linder (avdelningschef) 
Jan Tingecz (tf ekonomichef) 
Micke Andersson (ekonomichef, Kraftringen (via länk)) §110 
Karin Olholt (HR-chef, Kraftringen (via länk)) §110 
Jonas Lilja (Säkerhetsskyddsansvarig, Kraftringen (via länk)) §110 

  
Utses att justera Christine Melinder (M) 

Ted Bondesson (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-12-05   
  
Protokollet omfattar §§108-121 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Kerstin Ekoxe (S)  

 

Justerande   
  Christine Melinder (M) Ted Bondesson (SD) 
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Innehåll 
 

§108 Val av justerare 

§109 Ändring av föredragningslista 

§110 Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen 
Energi AB 

§111 Information om pågående arbete med bildandet av gemensam 
överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner 

§112 Fastställande av skattesats 2023 

§113 Godkännande av reviderade riktlinjer för markanvisningar 

§114 Godkännade av reviderade riktlinjer för exploateringsavtal 

§115 Antagande av exploateringsavtal för detaljplan för Äspingen 1, 2 samt 
del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 

§116 Antagande av detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 
54:2, Eslövs kommun 

§117 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

§118 Utseende av dataskyddsombud för kommunfullmäktige 

§119 Förändring av den politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla 
från och med den 1 januari 2023 

§120 Interpellation från Ted Bondesson (SD) till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Christin Melinder (M): Interpellation Drag queen story hour 

§121 Anmälningar för kännedom 
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§ 108  

Val av justerare  

Christine Melinder (M) och Ted Bondesson (SD) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 5 december 2022. Till ersättare utses Alexandra Nikoleris (V). 

Paragrafen är justerad 
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§ 109  

Ändring av föredragningslista  

Ordförande föreslår att ärendet om avyttring av Kraftringen Service AB läggs först 
på dagordningen samt att den inkomna interpellationen från Ted Bondesson (SD) 
avseende Drag queen story hour läggs till dagordningen efter ärendet om förändring 
av den politiska organisationen i Eslöv. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    KS.2022.0406 

Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen 
Energi AB  

Ärendebeskrivning  
Kraftringen AB är ett kommunägt koncernmoderbolag med ett helägt dotterbolag, 
Kraftringen Energi AB (publ), från vilket all operativ verksamhet utgår. Kraftringen 
Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ). 

Kraftringen Service AB är en del av en större värdekedja för nätleverans och 
belysning. Verksamheten inkluderar allt från nybyggnation och installation till 
periodiskt underhåll. 

Den marknad för elkraftsentreprenader som Kraftringen Service AB verkar på 
präglas av hög konkurrens och låga marginaler. Kraftringens styrelse har efter 
genomförd affärs- och marknadsanalys föreslagit för sina ägare att Kraftringen 
Service AB ska avyttras. Kraftringen önskar inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 152, 2022 Avyttring av Kraftringen 

Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB 
• Kommunstyrelsens beslut § 221, 2022  Avyttring av Kraftringen Service AB, 

helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB 
• Förslag till beslut; Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till 

Kraftringen Energi AB 
• Kraftringen AB styrelsens begäran om särskilt ställningstagande 
 

Beredning 
Det kommunala bolaget Kraftringen AB ägs av fyra kommuner, Lund (82,4 %), 
Eslöv (12 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). Kraftringen AB är 
koncernmoderbolag med ett helägt dotterbolag, Kraftringen Energi AB (publ), från 
vilket all operativ verksamhet utgår. 

Kraftringen Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ). 
Bolaget bedriver entreprenad, servicetjänster och tekniska tjänster inom elkraft och 
belysning. Kunderna är i huvudsak elnätsbolag, byggbolag, kommuner, 
markentreprenörer, industri och andra bolag inom Kraftringenkoncernen. 

Kraftringen Service AB verkar på marknaden för elkraftsentreprenader, som präglas 
av hög konkurrens och låga marginaler. Trots att bolaget har expanderat med flera 
nya avtal under 2021 har resultatutvecklingen varit negativ de senaste åren. 
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Kraftringens styrelse har låtit göra en affärs- och marknadsgenomlysning av 
Kraftringen Service AB utifrån tre strategiska scenarier: behålla, utveckla eller 
avyttra. 

Utredningen visar att det framöver krävs satsningar inom affärs- och 
verksamhetsutveckling och marknadstillväxt. Analysen visar även att Kraftringen 
inte behöver äga Kraftringen Service AB för att klara sin långsiktiga målsättning och 
resultatutveckling. Styrelsen bedömer att det kan finnas ägare som har bättre 
förutsättningar än Kraftringen. 

Bolagsledningen bedömer att en avyttring av Kraftringen Service AB ger Kraftringen 
bättre förutsättningar att fokusera på kärnverksamheten och att öka lönsamheten 
inom områdena produktion av förnybar energi, energidistribution och 
energieffektivisering. Den väntas också ge koncernen som helhet ökat ekonomiskt 
utrymme för andra investeringar och initiativ. 

Den 15 september 2022 hölls ett extra samråd mellan ägarna i Kraftringen AB för att 
informera om processen och inhämta ägarnas synpunkter. Ägarna ställde sig positiva 
till förslaget att avyttra Kraftringen Service AB. 

Den 16 september 2022 inkom en skrivelse från Kraftringen Energi AB, ställd till 
kommunfullmäktige i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun, med en anmodan 
om att kommunfullmäktige i ägarkommunerna ska ta ställning i frågan då en 
avyttring av ett kommunägt aktiebolag är föremål för kommunfullmäktiges 
ställningstagande. 

Kraftringen AB har som kommunalt ändamål att på affärsmässiga grunder utveckla 
en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. Ägardirektivet säger att Kraftringen 
inom sitt uppdrag ska: "[…] bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att 
utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde, 
säkerställa att koncernens energileveranser sker med hög leveranssäkerhet och en 
hög servicenivå till marknadsmässigt pris, samt att verka för en skälig utdelning till 
ägarna med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov […]". 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att en avyttring av Kraftringen Service 
AB inte påverkar Kraftringens förmåga leva upp till det kommunala ändamålet, ej 
heller viljeinriktningen i ägardirektivet. Den affärsmässiga bedömningen av 
affärsnyttan med försäljningen ankommer på bolaget styrelse. En avyttring väntas 
bidra till riskeliminering inom koncernen, öka fokus på kärnverksamheten och 
frigöra kapital till kommande investeringar. 
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På kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2022 uppkom frågan om en 
avyttring av Kraftringen Service AB på något sätt skulle kunna påverka Eslövs 
kommuns krisberedskap avseende energi. Ärendet vidaredelegerades till 
kommunstyrelsens arbetsutskott där det kompletterades med information kring 
påverkan på krisberedskap och säkerhet inför beslut. Förslaget är att 
kommunfullmäktige godkänner avyttringen av Kraftringen Service AB. 

Vid sammanträdet deltog representanter för Kraftringen via länk för att svara på 
frågor från ledamöterna. 

Yrkanden 
Ronny Thall (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Fredrik 
Ottesen (SD), Laila Fast Petrovic (V) och Ted Bondesson (SD) instämmer i 
yrkandet. 

Jan-Åke Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Johan 
Andersson (S), Anna Lorentzson (L), Samuel Estenlund (KD) och Lena Emilsson (S) 
instämmer i yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Jan-Åke Larssons (S) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner att Kraftringen Service AB avyttras. 

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

Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga motivering: 

"Kraftringen Service står för 12 % av koncernens omsättning, innehar 28 % av 
koncernens anställda och har ett uppdragsområde som innefattar stora delar av södra 
Sverige. 

Den kompetens som finns i Kraftringen Service, inom allt från nybyggnation och 
installation till periodiskt underhåller, kommer att bli allt viktigare i en tid med 
klimatförändringar och ökade risker för störningar på samhällsviktiga funktioner 
såsom elnät. 

I underlaget till beslutet kan vi läsa att bolaget har expanderat med flera nya avtal 
under 2021. Medan resultatsutvecklingen har varit negativ 2021-2022 bedöms den ha 
en positiv utveckling 

10 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-28 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

framöver. 

Vi i Vänsterpartiet tycker inte att kortsiktig vinst bör prioriteras framför en säker 
energiförsörjning och reserverar oss därför till beslutet att godkänna att Kraftringen 
Service AB avyttras." 

Beslutet skickas till  
Kraftringen Energi AB 
Lunds kommun 
Hörby kommun 
Lomma kommun 

Paragrafen är justerad 
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§ 111    KS.2019.0287 

Information om pågående arbete med bildandet av gemensam 
överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner  

Ärendebeskrivning  
Patrik Linder, avdelningschef för juridiska avdelningen på 
Kommunledningskontoret, informerar om pågående arbete med bildandet av 
gemensam överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner. 

En lång process resulterade i beslut i respektive kommuns fullmäktige i juni 2022 att 
bilda en gemensam nämnd. Förändringen i nämndsstrukturen måste enligt lag ske vid 
ny mandatperiods början. Syftet med samverkan är att kunna hantera ökade 
ärendevolymer och skärpta lagkrav och att säkra långsiktig kvalitet och kontinuitet. 

För närvarande arbetas med den fysiska flytten av personal och akter, samt förbereds 
för teknisk överflytt av de digitala handlingarna till nytt verksamhetssystem. 

Lund kommer att vara värdkommun för den nya nämnden. Nämndsledamöter och 
ersättare väljs av respektive kommuns fullmäktige. 

Processen kommer att fortlöpa under 2023 och information från nämnden kommer 
att delges båda kommunernas kommunstyrelse och fullmäktige. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 112    KS.2022.0001 

Fastställande av skattesats 2023  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen, KL (2017:725) 11 kap 8 § ska kommunstyrelsen föreslå 
skattesats för 2023 före oktober månads utgång. Kommunfullmäktige fastställer 
skattesatsen i oktober enligt 11 § KL. Budget kommer att upprättas av 
kommunstyrelsen under november månad. Budgeten fastställs av 
kommunfullmäktige den 19 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 207, 2022 Fastställande av skattesats 2023 
• Förslag till beslut; Förslag till skattesats 2023 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31 oktober 2022 
kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats om 20,54 kronor för 2023. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jasmina Muric (C) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
 - Skattesats för 2023 fastställs till 20,54 kronor. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 113    KS.2022.0413 

Godkännande av reviderade riktlinjer för markanvisningar  

Ärendebeskrivning  
Den 1 januari 2015 trädde en lagstiftning i kraft, lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Lagstiftningen innebär att varje kommun som ämnar 
använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha antagna riktlinjer 
för markanvisning. Den 29 maj 2017 antog kommunfullmäktige Eslövs kommuns 
riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna behöver nu revideras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 214, 2022 Godkännande av reviderade riktlinjer för 

markanvisningar 
• Förslag till beslut; Godkännande av revidering av riktlinjer för markanvisningar 
• Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning 
• Kommunfullmäktiges beslut § 53, 2017 Antagande av riktlinjer för 

markanvisningar 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för markanvisning med synliga ändringar 
 

Beredning 
Revideringen av riktlinjerna har framarbetats av Kommunledningskontoret. 
Riktlinjerna har gjorts relativt öppna för att de ska vara en grund att stå på vid 
markanvisningar. Alla markanvisningar är olika och det är viktigt att ha möjlighet att 
anpassa sig efter förhållanden i varje enskild markanvisning. 

Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar: Markanvisningstiden som 
tidigare var sex månader föreslår förvaltningen att förlänga till tolv månader. Tolv 
månader gäller i normalfallet men tiden beslutas i samband med markanvisningen. 
Markanvisningsavgiften, som tidigare kallades optionsavgift, föreslår förvaltningen 
att den inte ska återbetalas om markanvisningstiden förlängs. Det kan fungera som 
incitament för byggherren att färdigställa sitt förslag på byggnation innan 
markanvisningstiden är slut. 

Förvaltningen föreslår att skriva in i riktlinjerna att markanvisningsavgiften normalt 
är 1 procent av den beräknade köpeskillingen men att avgiften beslutas i samband 
med varje enskild markanvisning. 

Förvaltningen föreslår att stycket om att anmäla intresse för markanvisningar ändras. 
Kommunen har idag en e-tjänst där intressenter kan registrera sig för kommande 
markanvisningar och försäljningar och därför bör riktlinjerna hänvisa till e-tjänsten. 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 2022 
kommunfullmäktige besluta att godkänna de reviderade riktlinjerna. 

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

Beslut 
- Revidering av riktlinjer för markanvisningar godkänns. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    KS.2022.0414 

Godkännade av reviderade riktlinjer för exploateringsavtal  

Ärendebeskrivning  
Kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Kommunfullmäktige antog den 26 
november 2018 Eslövs kommuns riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska 
ses över senast oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 215, 2022 Godkännande av reviderade riktlinjer för 

exploateringsavtal 
• Förslag till beslut; Godkännande av revidering av riktlinjer för exploateringsavtal 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt 

huvudmannaskap 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt 

huvudmannaskap 
• Kommunfullmäktiges beslut § 122, 2018 Antagande av riktlinjer för 

exploateringsavtal 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt 

huvudmannaskap med synliga ändringar 
• Förslag till revidering av Riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt 

huvudmannaskap med synliga ändringar 
 

Beredning 
Riktlinjerna för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap används när kommunen avser att ingå exploateringsavtal, vilket 
vanligtvis sker vid framtagande av nya detaljplaner. Exploateringsavtalet reglerar 
genomförandet av en detaljplan som avser mark som inte ägs av kommunen. Avtalet 
tecknas mellan kommunen och byggherren eller fastighetsägaren. Riktlinjerna anger 
bland annat grunden för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner. 

Genomförandefrågor, ansvars- och kostnadsfördelning skiljer sig åt beroende på om 
allmän platsmark i detaljplanen läggs ut med enskilt eller kommunalt 
huvudmannaskap. Därav har Eslövs kommun två separata riktlinjer som gäller vid 
kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap. 

Riktlinjerna för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap ska ses över i oktober 2022. Förvaltningen föreslår mindre 
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förändringar i riktlinjerna för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap. 

Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i riktlinjerna för enskilt 
huvudmannaskap: Förvaltningen föreslår att exploatören ska ta fram en tidplan som 
omfattar genomförande, besiktning, överlämnande med mera av allmän platsmark. 
Förvaltningen föreslår även att skriva in ett stycke med namn Övrigt. Textstycket 
finns sedan tidigare med i Riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i riktlinjerna för kommunalt 
huvudmannaskap: Förvaltningen föreslår att en mening rörande drift och underhåll 
försvinner från riktlinjerna för kommunalt huvudmannaskap eftersom drift och 
underhåll inte ska regleras i exploateringsavtal. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 2022 
kommunfullmäktige att godkänna de reviderade riktlinjerna samt besluta att framtida 
revideringar ska göras av kommunstyrelsen i enlighet med beslutade riktlinjer för 
styrdokument. 

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

Beslut 
- Reviderade riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap för 
Eslövs kommun godkänns. 

- Reviderade riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap för Eslövs 
kommun godkänns. 

- Framtida revideringar av riktlinjerna görs av kommunstyrelsen i enlighet med 
beslutade riktlinjer för styrdokument. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    KS.2021.0222 

Antagande av exploateringsavtal för detaljplan för Äspingen 1, 2 samt 
del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I samband med att kommunfullmäktige antar en ny detaljplan för fastigheterna 
Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2 tecknar kommunen ett 
exploateringsavtal med exploatören för att reglera vissa frågor som har med 
genomförandet av detaljplanen att göra. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 216, 2022 Antagande av exploateringsavtal för 

detaljplan för Äspingen 1, 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 
• Förslag till beslut; Förslag att anta exploateringsavtal för Äspingen 1 och 2 och 

del av Eslöv 54:2 
• Förslag till exploateringsavtal för Äspingen 1 med flera 
• Kommunstyrelsens beslut § 134, 2022 Godkännande av exploateringsavtal för 

fastigheterna Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 
 

Beredning 
Det framtagna förslaget till exploateringsavtal reglerar genomförandet av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2. 
Exploateringsavtalet är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen godkände 
exploateringsavtalet i maj 2022 men ärendet drogs ur inför kommunfullmäktige. 
WSP hittade större vattensalamandrar i märgelgraven inom planområdet och de har 
tagit fram en utredning kring hur större vattensalamandrar påverkas av den planerade 
verksamheten. 

På grund av utredningen har Kommunledningskontoret gjort vissa tillägg i 
exploateringsavtalet. Exploatören ansvarar för att utföra skyddsåtgärder för att 
minimera och undvika negativ påverkan som kan uppstå från planerad verksamhet på 
större vattensalamandrar. Exploatören ska utföra de åtgärder som nämns i 
utredningen. Förlängningen och utbyggnaden av Lidängsvägen ska anläggas med 
gräsarmerad betong och ledarmar ska anläggas runt märgelgraven. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 2022 
kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. 
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Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Exploateringsavtal för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun, 
godkänns. 

Beslutet skickas till  
Exploatören 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    KS.2020.0150 

Antagande av detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 
54:2, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökanden inkom den 3 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheterna 
Äspingen 1, Äspingen 2 och del av Eslöv 54:2. Sökanden önskar etablera en Lidl-
butik intill väg 17/113 nära handelsområdet Flygstaden vid Bergarondellen i östra 
Eslöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 28 april 2020, § 57 att bevilja 
positivt planbesked. Ett planförslag har upprättats och det har under tiden 11 maj till 
5 augusti 2021 varit på samråd och 15 mars till 19 april 2022 varit utställt för 
granskning. Inkomna synpunkter samt Kommunledningskontorets kommentarer till 
dessa samt förslag till revideringar redovisas i en samrådsredogörelse respektive ett 
granskningsutlåtande. Ärendet var i våras uppe för politiskt antagande men ärendet 
togs inte upp i kommunfullmäktige då en utredning visade förekomst av större 
vattensalamander i planområdet. Därefter har en utredning, inkluderande förslag till 
åtgärder gjorts i syfte att inte riskera förekomsten. Ärendet har kompletterats utifrån 
utredningen och planförslaget ligger nu efter mindre justeringar färdiga att antas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 217, 2022 Antagande av detaljplan för Äspingen 1, 

Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 
• Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för fastigheterna Äspingen 1 och 2 

samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 
• Plankarta Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 54:2 
• Planbeskrivning Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 54:2 
• Granskningsutlåtande Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 54:2 
• Samrådsredogörelse Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del av Eslövs 5214, 

granskningshandling 2022-03-01 
• Dagvatten- och skyfallsutredning för Äspingen 1 och 2, 2021-02-15 rev 2022-01-

20 
• Riskutredning för detaljplan (Afry, 2021-11-09, Rev B) 
• PM – Geoteknik och markmiljö (PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-02-12) 
• Småbiotoper inom planområde Fördjupning för Östra Eslöv, Eslövs kommun 

2007 
• Utredning av påverkan på större vattensalamander 2022-10-06 
• Grodinventering i småvatten, komplettering 
• Kommunstyrelsens beslut § 135, 2022 Antagande av detaljplan för fastigheterna 

Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun 

20 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-28 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 

Beredning 
Få frågor har föranlett justeringar sedan granskningen, varför planförslaget ligger 
färdigt att antas. Byggrätten har med hänvisning till Trafikverkets yttrande flyttats 
ytterligare två meter bort från Trafikverkets väg och bestämmelse om gräsarmerad 
betong har lagts till som markmaterial i den norra delen av planområdet I övrigt har 
endast redaktionella justeringar gjorts. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 2022 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

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

Beslut 
- Detaljplan för fastigheterna Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs 
kommun antas. 

Beslutet skickas till  
Exploatören 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    KS.2022.0429 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer  

Ärendebeskrivning  
Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för framställning av 
sprängmedel. 

Kommunen ansvarar för tillsynen inom kommunen enligt bestämmelserna i EU:s 
förordning om sprängämnesprekursorer, i de delar tillsynen avser ekonomiska 
aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för 
tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om 
tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt samma förordning. 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsynen. 

Eslövs kommuns gällande taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer, antogs av 
kommunfullmäktige den 26 oktober 2015, behöver revideras för att förtydliga 
uppdraget samt uppdatera avgiften så att intäkterna täcker kostnaderna enligt 
självkostnadsprincipen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 220, 2022 Taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 
• Förslag till beslut; Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
• Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 143, 2022 Taxa för tillsyn enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer 
• Revideringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 

Beredning 
En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar 
tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En 
kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de 
tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är 
uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer, enligt 6 § 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Enligt 11 § samma lag får avgift tas 
ut för tillsynen enligt lagen. 

Miljö och Samhällsbyggnad har lämnat förslag på revidering och föreslår 

• att taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer revideras för att bättre 
stämma överens med övriga taxor för miljöavdelningens tillsynsuppdrag. 
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• att taxan byter namn från "Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer" till 
"Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer". 
  

Övriga ändringar illustreras i beslutsunderlag "Revideringar i taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer". Det har skett tillägg av nödvändiga paragrafer 
för avgiftsuttag. Bland annat förtydligas vem avgiften ska betalas till. Med de 
förslagna revideringarna stämmer taxan bättre överens med Miljö och 
Samhällsbyggnads övriga taxor för tillsyn. 

Miljö och Samhällsbyggnad föreslår att avgiften höjs från 900 kronor per timme till 
1123 kronor. 1123 kronor är den aktuella timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken (år 
2022) och täcker kostnaden för tillsynen. Taxa enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer har inte reviderats sedan den antogs år 2015 och här därmed 
felaktig timavgift. 900 kronor per timme räcker inte till att täcka kostnaden för 
tillsynen. När tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer blir ett prioriterat 
tillsynsområde kommer intäkterna täcka kostnaderna enligt självkostnadsprincipen (2 
kap. 6 § förvaltningslagen). 

Kommunledningskontoret har inget att erinra på föreslagen revidering utan föreslår 
att kommunfullmäktige antar revideringarna att höja avgiften från 900 kronor i 
timmen till 1123 kronor i timmen att gälla från och med den 1 januari 2023 och 
ändra namnet på taxan så att det framgår att taxan avser tillsynen. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 2022 
kommunfullmäktige besluta att ändra taxans namn samt anta den reviderade taxan. 

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

Beslut 
- Taxans namn ändras från "Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer" till 
"Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer" att gälla från den 1 
januari 2023. 

- Reviderad taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas att gälla 
från den 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    KS.2022.0474 

Utseende av dataskyddsombud för kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Kommunjurist Agneta Fristedt har sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på 
ersättare. Den 1 november 2022 började Nina Friberg arbeta i Eslövs kommun och 
hon kan från och med den 1 december 2022 utses som DSO. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 222, 2022 Utseende av dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
• Förslag till beslut; Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 
kommunfullmäktige besluta att Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud och att 
Nina Friberg utses som dataskyddsombud per den 1 december 2022. 

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

Beslut 
- Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för kommunfullmäktige från den 1 
december 2022. 

- Nina Friberg utses som dataskyddsombud för kommunfullmäktige från och med 
den 1 december 2022. 
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Beslutet skickas till  
Agneta Fristedt 
Nina Friberg 
Dataskyddsamordnarna 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    KS.2022.0457 

Förändring av den politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla 
från och med den 1 januari 2023  

Ärendebeskrivning  
En ny mandatperiod har föranlett en diskussion om förändring av antalet ledamöter 
och ersättare i barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 1 223, 2022 Förändring av den politiska 

organisationen i Eslövs kommun att gälla från och med den 1 januari 2023 
• Förslag till beslut; Förändring i den politiska organisationen i Eslövs kommun att 

gälla från och med 1 januari 2023 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 november 2022 
kommunfullmäktige besluta att ändra den politiska organisationen från den 1 januari 
2023 enligt följande: barn- och familjenämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden ska bestå av nio 
ledamöter och nio ersättare och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt servicenämnden ska bestå av sju ledamöter och sju 
ersättare. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att de förändringar som beslutas förs in i respektive nämnds reglemente. 

Jasmina Muric (C) har följande tilläggsyrkande: "Att en arbetsgrupp bestående av 
representanter från alla partier gör en uppföljning och utvärdering om hur 
ändringarna i antalet nämndsledamöter har påverkat nämndernas arbete och de 
demokratiska processerna. Utvärderingen av detta arbete ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast våren 2026." Umihana Rasovic Kasumovic (V) 
instämmer i yrkandet. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Jasmina Murics (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på Johan Anderssons (S) yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dem. 
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Ordförande ställer därefter proposition på Jasmina Murics (C) m fl tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Beslut 
- Följande gäller från och med 2023-01-01: 

• Barn- och familjenämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju 

ersättare. 
• Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio 

ersättare. 
• Servicenämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare 
• Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

  
- De förändringar som beslutas förs in i respektive nämnds reglemente. 

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

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 
  

Paragrafen är justerad 
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§ 120    KS.2022.0508 

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Christin Melinder (M): Interpellation Drag queen story hour  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har inkommit med en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Christine Melinder (M). Interpellationen rör Drag Queen 
story hour. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Ted Bondesson (SD) till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande Christin Melinder (M): Interpellation Drag queen story hour 
 

Beslut 
- Interpellationen får ställas. 

- Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Ted Bondesson (SD) 

Christine Melinder (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 121   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0479-1 Anmälda gruppledare för mandatperioden 2022-2026 

KS.2022.0419-1 Information om indexjustering av renhållningstaxan 2023-01-01 

KS.2022.0419-2 Förslag till renhållningstaxa gällande från 2023-01-01 
Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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