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Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-19:10  
  
Beslutande Johan Andersson (S) 

Lena Emilsson (S) 
Tony Hansson (S) 
Janet Andersson (S) 
David Westlund (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Lars Månsson (S) 
Kerstin Ekoxe (S) (ordförande) 
Kire Gelevski (S) 
Eva Bengtsson (S) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Henrik Månsson (S) 
Mats Löfström (S) 
Margaret Fritz (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) 
Marlen Ottesen (SD) 
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) 
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Alexandra Nikoleris (V) 
Laila Fast Petrovic (V) 
Samuel Estenlund (KD) 
Anna Osvaldsson (KD) 
Johannes Jansson (MP) 
Marianne Svensson (S)  ersätter Naser Gohari (S) 
Kerstin Brink (SD)  ersätter Thomas Bondesson (SD) 
Håkan Engblom (SD)  ersätter Jimmie Ramquist (SD) 
Max Love Da Rocha (V)  ersätter Umihana Rasovic Kasumovic (V) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tommy Bengtsson (S) 
Linda Englund (S) 
Eva Bengtsson (S) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Lars-Göran Blixt (S) 
Kerstin Malm (S) 
Håkan Bjelkengren (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) 

Patrik Linder (avdelningschef) 
  
Utses att justera Jan-Åke Larsson (S) 

Dennis Larsen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2023-03-07   
  
Protokollet omfattar §§1-14 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Kerstin Ekoxe (S)  

 

Justerande   
  Jan-Åke Larsson (S) Dennis Larsen (SD) 
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Innehåll 
 

§1 Val av justerare 

§2 Ändring av föredragningslista 

§3 Information från kommunrevisionen 

§4 Antagande av nya riktlinjer för Eslövs kommuns tomtkö samt försäljning 
av tomter till tomtkön 

§5 Ändring av reglemente för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs 
kommuner - överflyttning av överförmyndarenheten 

§6 Överflyttning av investeringsmedel från kultur- och fritidsnämnden till 
servicenämnden 

§7 Utbetalning av mandat- och partistöd 2023 

§8 Motion från Lennart Nielsen (MP) avseende miljöbiltvättar i Eslövs byar 

§9 Interpellation från Alexandra Nikoleris (V) till Johan Andersson (S) och 
Catharina Malmborg (M) avseende konsekvenser av nedskärningar 

§10 Val till Eslövs Bostads AB 

§11 Val till Kraftringen AB 

§12 Val till Mellanskånes Renhållnings AB 

§13 Avsägelse från Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunrevisionen samt fyllnadsval 

§14 Anmälningar för kännedom 
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§ 1  

Val av justerare  

Jan-Åke Larsson (S) och Dennis Larsen (SD) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 7 mars 2023. 

Till ersättare utses Samuel Estenlund (KD). 

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Ändring av föredragningslista  

Ordförande föreslår att den inkomna interpellationen från Alexandra Nikoleris (V) 
avseende effekter av nedskärningar läggs till dagordningen efter motionen från 
Lennart Nielsen (MP) avseende miljöbilstvättar i Eslövs byar. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3  

Information från kommunrevisionen  

Lena Jeppsson (C), andre vice ordförande i kommunrevisionen, informerar om 
revisionens verksamhet och granskningar genomförda under 2022. 

Revisionens uppdrag är att granska och därefter pröva 

• om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, 

• om räkenskaperna är rättvisande, samt 
• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Till grund för arbetet finns en risk- och väsentlighetsanalys som prioriterar de största 
riskerna i den kommunala verksamheten. Därefter upprättas en revisionsplan för året. 
Som verktyg har revisionen bland annat fördjupade granskningar, tillgång till 
nämndernas och kommunstyrelsernas protokoll, granskning av delårsbokslut och 
bokslut samt samtal med kommunfullmäktiges presidium.  

Under 2022 har revisionen genomfört följande granskningar:  

• Granskning av kommunens IT- och informationssäkerhet 
• Granskning av vård- och omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete 
• Granskning av VA-verksamhet 
• Granskning av förutsättningar för en likvärdig skola 
• Granskning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
• Uppföljning av 2019 års granskningar (budgetprocessen, 

investeringsprocessen och planering av framtidens äldreomsorg) 
• Granskning av delåret 
• Granskning av årsbokslut (återstår) 

  
  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    KS.2019.0345 

Antagande av nya riktlinjer för Eslövs kommuns tomtkö samt 
försäljning av tomter till tomtkön  

Ärendebeskrivning  
Som en del av exploateringsverksamheten säljer Eslövs kommun villatomter till 
personer som ställt sig i kommunens tomtkö. För att underlätta administrationen 
föreslås att nya riktlinjer för tomtkön antas samt att riktlinjer för försäljning av 
villatomter revideras och förtydligas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 7, 2023 Antagande av nya riktlinjer för Eslövs 

kommuns tomtkö samt försäljning av tomter till tomtkön 
• Förslag till beslut; Antagande av nya riktlinjer för Eslövs kommuns tomtkö samt 

försäljning av tomter till tomtkön 
• Förslag till Riktlinjer för Eslövs kommuns tomtkö samt för försäljning av 

villatomter till tomtkön 2022 
• Regler för Eslövs kommuns tomtkö antagna av kommunfullmäktige den 29 

november 2010 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret fick under 2019 i uppdrag att se över förutsättningarna för 
försäljning av villatomter samt priser och avgifter i samband med det, se 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 92, 2019. Nya riktlinjer togs fram 2020 
men antogs aldrig av kommunfullmäktige. I samband med kommande försäljningar 
av villatomter på Långåkra och i Billinge har behovet av en revidering återigen 
uppstått. 

Tomtköpare har idag ett krav på sig att bebygga fastigheten inom ett år från 
tillträdesdagen och den tiden bör förlängas till 18 månader. Det har redan tidigare 
varit svårt för tomtköpare att klara av att bebygga fastigheten inom ett år och det har 
blivit svårare med bland annat försenade leveranser den senaste tiden. 

Om fastigheten inte bebyggs inom den angivna tiden så utgår idag ett vite på 200 000 
kronor. Istället för ett engångsbelopp föreslås ett löpande vite om 5 % av tomtens 
köpeskilling, per månad, till dess slutbesked beviljas. Genom att ändra vitet så 
undviker man situationer liknande den vid försäljningen av tomten i Billinge där vitet 
blir högre än köpeskillingen. 

I dagsläget står drygt 440 personer i Eslövs kommuns tomtkö. Den som stått i kö 
längst har stått i kö sedan juni 2000. Cirka 100 personer har ställt sig i kö det senaste 
året. Kommunen tar ut en administrationsavgift som ska betalas när ansökan till 
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tomtkön lämnas in. Administrationsavgiften är 400 kronor och föreslås inte 
förändras. 

I de nya riktlinjerna föreslås att möjligheten till medsökande avskaffas. Det är idag 
något oklart vad medsökande har för status och vad som händer vid separation eller 
andra oförutsedda händelser. En plats i tomtkön ska därför framöver vara personlig. 
Som övergångsbestämmelser föreslås att befintliga medsökande har rätt att ta över 
huvudsökandes plats, om denne medger det. 

Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna antas och börjar gälla den 1 mars 
2023. E-tjänsten kan behöva vara stängd under en tid för uppdatering inför 
övergången till de nya riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 17 januari 2023 
kommunfullmäktige besluta att anta de nya riktlinjerna och upphäva de nuvarande 
reglerna. 

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

Beslut 
- Riktlinjer för Eslövs kommuns tomtkö samt försäljning av villatomter antas att 
gälla från den 1 mars 2023. Riktlinjerna ska revideras senast år 2032. 

- Nuvarande Regler för Eslövs kommuns tomtkö, antagna av kommunfullmäktige 
den 29 november 2010, upphör att gälla den 28 februari 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    KS.2019.0287 

Ändring av reglemente för överförmyndarnämnden för Lunds och 
Eslövs kommuner - överflyttning av överförmyndarenheten  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2022 bland annat att, under förutsättning av 
motsvarande beslut i båda kommunerna, bilda en gemensam överförmyndarnämnd 
för Lunds och Eslövs kommuner från och med den 1 januari 2023. 
Kommunfullmäktige i Lund beslutade den 16 juni 2022 motsvarande beslut. 

Ett reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden har antagits. Enligt 
reglementet handhas överförmyndarnämndens administrativa verksamhet av Lunds 
kommuns kommunkontor. Det har dock framkommit att denna uppgift istället bör 
tillkomma arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 15, 2023 Ändring av reglemente för 

överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner - överflyttning av 
överförmyndarenheten 

• Förslag till beslut; Ändring av reglemente för Överförmyndarnämnden för Lunds 
och Eslövs kommuner – överflyttning av överförmyndarenheten 

• Protokollsutdrag med bilagor ASN 2022-12-14 § 196 
• Protokoll § 11 MBL 23 januari 2023 Flytt av ÖFN till ASF 
 

Beredning 
Från och med den 1 januari 2023 kommer Lunds och Eslövs kommuner samverka i 
en gemensam överförmyndarnämnd och respektive kommuns överförmyndarnämnd 
vara avvecklad. Fullmäktige i de båda samverkande kommunerna har antagit 
reglemente för den gemensamma nämnden. Enligt det gemensamma reglementet, § 
3, handhas överförmyndarnämndens administrativa verksamhet av Lunds kommuns 
kommunkontor. 

Under höstens arbete med förberedelserna inför sammanslagningen har det 
framkommit att kommunkontoret har svårigheter att stötta verksamheten i 
utvecklings- och ledarskapsfrågor utifrån dess specifika förutsättningar som 
myndighetsutövande verksamhet med tillsynsuppdrag. För att skapa bättre 
långsiktiga förutsättningar för överförmyndarverksamheten bedöms den ha bättre 
verksamhetsmässiga förutsättningar genom en organisatorisk placering inom ramen 
för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Förslaget avser endast en organisatorisk 
förflyttning av verksamheten. Överförmyndarnämnden är fortsatt en egen nämnd och 
självständig myndighet. 
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Båda verksamheterna bygger i hög grad på liknande logiker kring 
myndighetsutövning och sekretess. I bland annat Riksrevisionens granskningsrapport 
Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare (RIR 2017:33) konstateras vikten av 
fokus på utveckling av verksamhetens handläggning och bedömningar av ärenden. 
Inte minst för att minska risker kring rättssäkerheten. Fokus för verksamheten ligger 
på att bedriva en effektiv och rättssäker handläggning för att kunna ge skydd till de 
utsatta grupper vars intressen överförmyndarens uppgift är att bevaka. För att kunna 
uppnå detta krävs ett ständigt pågående arbete för att säkra arbetssätt och kompetens 
inom verksamheten. Det finns ingen liknande tillsynsverksamhet eller 
myndighetsutövande verksamhet inom kommunkontoret i Lund. Men då det i många 
avseenden finns många gemensamma beröringspunkter avseende handläggning och 
förvaltningsprocessuella frågor samt utvecklingsprocesser mellan arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen och överförmyndarverksamheten är bedömningen att 
förslaget kommer gynna verksamhetens långsiktiga hållbarhet och utveckling. 

Förslaget skapar också förutsättningar för en fortsatt dialog mellan de samverkande 
kommunerna om utvecklingen för de professionella ställföreträdare som finns inom 
verksamheten. Detta med hänsyn till att det enligt reglerna om tillsyn och jäv, inte är 
lämpligt att ha professionella ställföreträdare placerade med samma hemvist som 
överförmyndarverksamheten. 

Förslaget har förhandlats enligt medbestämmandelagen den 23 januari 2023. 

Motsvarande beslut är avsett att tas av kommunfullmäktige i Lunds kommun. 
Ärendet har beretts av kommunkontoret i Lund. Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen har även deltagit i beredningen. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden är ansvarig arbetsmiljömässigt för 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Genom att förvaltningen får ett helt nytt 
verksamhetsområde har nämnden lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet innan 
slutlig behandling i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 17 januari 2023 
kommunfullmäktige besluta att ändra reglementet för överförmyndarnämnden i 
Lunds och Eslövs kommun avseende hantering av förvaltningsorganisationen. 

Yrkanden 
Kerstin Ekoxe (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Reglemente för överförmyndarnämnden i Lunds och Eslövs kommun ändras på så 
sätt att avsnittet "Förvaltning", § 3, får lydelsen: "Överförmyndarnämndens 
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förvaltningsorganisation handhas av Lunds kommuns arbetsmarknads- och 
socialförvaltning." Revideringen ska gälla från och med den 1 mars 2023. 

Beslutet skickas till  
Lunds kommun 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    KS.2023.0084 

Överflyttning av investeringsmedel från kultur- och fritidsnämnden till 
servicenämnden  

Ärendebeskrivning  
I budgeten för 2023 ligger investeringsmedel under kultur- och fritidsnämnden för 
Husarängens rekreationsområde etapp 1 om 13,5 miljoner kronor. För att få en 
effektivare byggprocess och upphandlingsprocess ska medlen om 13,5 miljoner 
kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till servicenämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 33, 2023 Överflyttning av investeringsmedel från 

kultur- och fritidsnämnden till servicenämnden 
• Förslag till beslut; Överflyttning av investeringsmedel från kultur- och 

fritidsnämnden till servicenämnden 
 

Beredning 
Genom att driva detta som ett projekt blir det mer kostnadseffektivt utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det kommer endast att ske en upphandling och risken minimeras 
att bitar hamnar mellan entreprenaderna i gränsdragningen och som följd kan det 
innebära onödiga extra kostnader (ÄTA arbeten). Samordningen som 
totalentreprenören kommer stå för mellan markanläggningen och husbyggnationerna 
kommer också kunna sänka produktionstiden vid en entreprenad. Projektet kommer 
ske i nära dialog med kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 7 februari 2023 
kommunfullmäktige besluta att flytta över investeringsmedlen. 

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

Beslut 
- Investeringsmedel om 13,5 miljoner kronor avseende Husarängens 
rekreationsområde etapp 1 i budget 2023 flyttas från kultur- och fritidsnämnden till 
servicenämnden. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    KS.2023.0024 

Utbetalning av mandat- och partistöd 2023  

Ärendebeskrivning  
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 29-32 §§ stadgas hur en kommun får ge ut 
partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för 
det. Enligt 5 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun ska en mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden den 
1 januari till och med den 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 34, 2023 Utbetalning av mandat- och partistöd 2023 
• Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd 2023 
 

Beredning 
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen 
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2022 som var 
395,96. Grundstödet 2023 (partistödet) blir 44 597 kronor och mandatstödet 31 855 
kronor. 

Mandaten i kommunfullmäktige för de partier som lämnat in begärda handlingar är 
fördelade enligt följande: 

• Socialdemokraterna – 16 mandat 
• Sverigedemokraterna – 15 mandat 
• Moderaterna – 9 mandat 
• Centerpartiet – 3 mandat 
• Vänsterpartiet – 3 mandat 
• Liberalerna – 2 mandat 
• Kristdemokraterna – 2 mandat 
• Miljöpartiet – 1 mandat 

  
Kommunledningskontoret föreslår att utbetalning av mandat- och partistöd för 2023 
görs enligt följande förslag: 
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• 554 277 kronor till Socialdemokraterna 
• 522 422 kronor till Sverigedemokraterna 
• 331 292 kronor till Moderaterna 
• 140 162 kronor till Centerpartiet 
• 140 162 kronor till Vänsterpartiet 
• 108 307 kronor till Liberalerna 
• 108 307 kronor till Kristdemokraterna 
• 76 452 kronor till Miljöpartiet 

  
Kommunstyrelsen var vid sitt sammanträde den 7 februari 2023 enig om att föreslå 
kommunfullmäktige att inte räkna upp mandat- och partistöd för 2023 utan att 
mandatstödet utgår från 2022 års nivå om 28 356 kronor per mandat och 39 699 
kronor som grundstöd samt att besluta om att utebliven höjning om 200 000 kronor 
räknas in som effektivisering av kommunstyrelsens budget. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S), Catharina Malmborg (M), Anna Lorentzson (L), Samuel 
Estenlund (KD) och Alexandra Nikoleris (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.   

Beslut 
- Mandat- och partistödet för 2023 räknas inte upp utan mandatstödet utgår från 2022 
års nivå om 28 356 kronor per mandat och 39 699 kronor som grundstöd. För 2023 
utbetalas följande belopp till de lokala partiorganisationerna, representerade i Eslövs 
kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och granskningsintyg: 

• 493 395 kronor till Socialdemokraterna 
• 465 039 kronor till Sverigedemokraterna 
• 294 903 kronor till Moderaterna 
• 124 767 kronor till Centerpartiet 
• 124 767 kronor till Vänsterpartiet 
• 96 411 kronor till Liberalerna 
• 96 411 kronor till Kristdemokraterna 
• 68 055 kronor till Miljöpartiet 

  
Beslutet skickas till  
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    KS.2022.0218 

Motion från Lennart Nielsen (MP) avseende miljöbiltvättar i Eslövs byar  

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet har genom Lennart Nielsen (MP) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som föreslår att Kommunledningskontoret ska utreda lämpliga 
ytor för miljöbiltvättar i Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd. 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen med 
begäran om yttrande senast den 1 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 12, 2023 Yttrande över motion från Lennart Nielsen 

(MP) avseende miljöbiltvättar i Eslövs byar 
• Förslag till beslut; Yttrande över motion avseende miljöbiltvättar i Eslövs byar 
• Kommunfullmäktiges beslut § 56, 2022 Remittering av motion från Lennart 

Nielsen (MP) avseende miljötvättar i Eslövs byar 
• Motion från Lennart Nielsen (MP) avseende miljötvättar i Eslövs byar 
 

Beredning 
I motionen avseende miljöbiltvättar i Eslövs byar föreslår Lennart Nielsen (MP) att 
Kommunledningskontoret ska få i uppdrag att utreda lämpliga ytor för miljöbiltvättar 
i Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd. Enligt motionen ska en sådan utredning 
omfatta om och på vilket sätt detaljplanen behöver ändras för att det ska vara möjligt 
att anlägga en miljöbiltvätt. 

Kommunledningskontoret har tidigare blivit kontaktade av medborgare som önskar 
biltvättar i Eslövs byar. I samband med detta undersökte kommunledningskontoret 
möjligheten i Marieholm. En slutsats från det arbetet var att kommunen skulle 
behöva göra en heltäckande utredning av verksamhemsmark inom kommunen. En 
utredning skulle klargöra vilken mark som idag tillåter verksamheter och bedöma 
behov och inriktning för framtida verksamhetsmark. En sådan utredning hade 
därmed även inrymt frågan om lämplig mark för miljöbiltvättar. 

Det finns idag planlagd mark för industriändamål i alla de fyra byarna. 
Kommunledningskontoret kan dock konstatera att ytterligare utredning krävs för att 
klargöra möjligheterna för miljöbiltvätt på platsen. Beroende på vad gällande 
detaljplan har för planbestämmelser kan det antingen krävas en ny detaljplan eller en 
ändring av detaljplan för att möjliggöra miljöbiltvätt på platsen. Detaljplanearbetet 
tar vanligtvis något år och kostnaden för en detaljplan brukar beräknas till ett par 
hundra tusen kronor. Tiden och kostnaden beror naturligtvis på förutsättningarna. 
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att det inte är lämpligt att endast utreda 
mark för miljöbiltvättar utan en sådan fråga bör utredas som en del av den 
översiktliga planeringen. Kommunledningskontoret anser därför att motionen bör 
avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 17 januari 2023 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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

Beslut 
- Motion från Lennart Nielsen (MP) avseende miljöbiltvättar i Eslövs byar avslås. 

Beslutet skickas till  
Lennart Nielsen (MP) 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    KS.2023.0142 

Interpellation från Alexandra Nikoleris (V) till Johan Andersson (S) och 
Catharina Malmborg (M) avseende konsekvenser av nedskärningar  

Ärendebeskrivning  
Alexandra Nikoleris (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråden 
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) avseende konsekvenser av 
nedskärningar. 

Johan Andersson (S), Catharina Malmborg (M) och Anna Lorentzson (L) har skrivit 
ett svar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Alexandra Nikoleris (V) till Johan Andersson (S) och 

Catharina Malmborg (M) avseende konsekvenser av nedskärningar 
• Svar från Johan Andersson (S), Catharina Malmborg (M) och Anna Lorentzson 

(L) på interpellation från Alexandra Nikoleris (V) avseende konsekvenser av 
nedskärningar 

 

Beslut 
- Interpellationen från Alexandra Nikoleris (V) till Johan Andersson (S) och 
Catharina Malmborg (M) angående konsekvenser av nedskärningar är besvarad. 

Beslutet skickas till  
Alexandra Nikoleris (V) 
Johan Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Anna Lorentzson (L) 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    KS.2023.0049 

Val till Eslövs Bostads AB  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande och vice ordförande 
till styrelsen för Eslövs Bostads AB samt revisor med suppleant för tiden från 
årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 2, 2023  Förslag till val till Eslövs Bostads AB 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för Eslövs Bostads AB för tiden från 
årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027: 

- Till ledamöter utses 

Mikael Wehtje (M) 
Henrik Månsson (S) 
Ingrid Lennerwald (S) 
Agneta Nilsson (S) 
Anders Borgquist (C) 
Ronny Thall (SD) 
Ted Bondesson (SD)  

- Till ordförande utses Mikael Wehtje (M) 

- Till vice ordförande utses Henrik Månsson (S) 

- Till revisor utses Kenneth Jönsson (S) 

- Till revisorsersättare utses Håkan Elleström (M) 

Beslutet skickas till  
Eslövs Bostads AB 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
 

  

21 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-02-27 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 11    KS.2023.0050 

Val till Kraftringen AB  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter jämte andre vice ordförande till 
styrelsen för Kraftringen AB samt revisor med suppleant för tiden från årsstämman 
2023 till och med årsstämman 2027. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 3, 2023  Förslag till val till Kraftringen AB 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för Kraftringen AB för tiden från årsstämman 
2023 till och med årsstämman 2027: 

- Till ledamöter utses 

Lena Emilsson (S) 
Ronny Thall (SD) 

- Till ersättare utses 

Jonas Carlqvist (M) 

- Till andre vice ordförande utses Lena Emilsson (S) 

- Till revisor utses Kenneth Jönsson (S) 

- Till revisorsersättare utses Håkan Elleström (M) 

Beslutet skickas till  
Kraftringen AB 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    KS.2023.0051 

Val till Mellanskånes Renhållnings AB  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att utse sju ledamöter jämte ordförande till styrelsen för 
Mellanskånes Renhållnings AB samt revisor med suppleant för tiden från 
årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut § 4, 2023 Förslag till val till Mellanskånes Renhållnings 

AB 
 

Beredning 
Valberedningen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige. 

Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag för Mellanskånes Renhållnings AB för tiden 
från årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027: 

- Till ledamöter utses 

Tony Hansson (S) 
Eva Bengtsson (Löberöd) (S) 
Jonas Carlqvist (M) 
Oliver Hansen (M) 
Ingemar Jeppsson (C) 
Göran Lindvall (SD) 
Mats Andersen (SD) 

- Till ordförande utses Tony Hansson (S) 

- Till revisor utses Kenneth Jönsson (S) 

- Till revisorsersättare utses Håkan Elleström (M) 

Beslutet skickas till  
Mellanskånes Renhållnings AB 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    KS.2023.0127 

Avsägelse från Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunrevisionen samt fyllnadsval  

Ärendebeskrivning  
Rickard Andersson (SD) har inkommit med en avsägelse från samtliga 
förtroendeuppdrag. Han har uppdrag som ledamot i kommunrevisionen. 

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta 
fyllnadsval. 

Beslut 
- Rickard Andersson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunrevisionen. 
- Val av ny ledamot till kommunrevisionen bordläggs till kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till  
Rickard Andersson (SD) 
Revisionen 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen Skåne 

Paragrafen är justerad 
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§ 14   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0407-2 Granskningsrapport 2022 Granskning av kommunens IT- och 

informationssäkerhet 

KS.2022.0407-5 Kommunstyrelsens beslut § 248, 2022 Yttrande över 
revisionsrapport avseende granskning av kommunens IT- och 
informationssäkerhet 

KS.2022.0578-3 Revisionens uppföljningsgranskning för granskningar 
genomförda 2019 

KS.2022.0578-2 Missiv uppföljande granskningar av 2019 års granskningar 

KS.2022.0588-1 Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar av 
nyanlända till kommuner för 2023, Länsstyrelsen Skåne 

MOS.2023.0015-1 Antaget reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2023-01-01 

SOT.2023.0011-1 Antaget reglemente för Servicenämnden 2023-01-01 

KS.2022.0592-3 Kommunstyrelsens beslut § 4, 2023 Uppföljning av intern 
kontroll 2022, Kommunledningskontoret 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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