
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-03-13 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-20:30  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Anna Lorentzson (L) 
Agneta Nilsson (S) 
Tony Hansson (S) 
Bengt Andersson (M) §§38-42, §§44-48, §§51-58, §§60-62 
Janet Andersson (S) §§38-42, §§44-48, §§51-58, §§60-62 
Fredrik Ottesen (SD) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Samuel Estenlund (KD) 
Jasmina Muric (C) 
Alexandra Nikoleris (V) 
David Westlund (S) §§49-50 ersätter Janet Andersson (S) pga jäv 
Mikael Wehtje (M) §§49-50 ersätter Bengt Andersson (M) pga jäv 
Linus Walemo (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

David Westlund (S) §§38-42, §§44-48, §§51-58, §§60-62 
Peter Sjögren (M) 
Mikael Wehtje (M) §§38-42, §§44-48, §§51-58, §§60-62 
Kerstin Ekoxe (S) 
Anna Osvaldsson (KD) §§38-42, §§44-48, §§51-58, §§60-62 
Krister Carlberg (C) 
Göran T Andersson (MP) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Mattias Larsson (ekonomichef) 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) §42, §48 
Lars Månsson (S) (ordförande servicenämnden) §40 
Åsa Ratcovich (förvaltningschef) §40 
Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §41 
Martin Broms (trygghetssamordnare) §44 
Alice Petersson (mark- och exploateringsingenjör) §§46-47 

  
Utses att justera Fredrik Ottesen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2023-03-16   
  
Protokollet omfattar §§38-42, §§44-58, §§60-62 
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Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Fredrik Ottesen (SD)  

 

  

2 ( 46 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-03-13 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Innehåll 
 

§38 Val av justerare 

§39 Ändring av föredragningslista 

§40 Servicenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella 
frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de 
ekonomiska styrprinciperna 

§41 Information angående regeringsuppdrag för Trafikverket att utreda 
kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne 

§42 Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 

§44 Antagande av riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun 

§45 Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 

§46 Uppsägning av koloniföreningen Täppan 

§47 Godkännande av markanvisningsavtal för Eslöv Sibbarp 2:39, 
Marieholm 

§48 Ansökan om föreningsbidrag för 2023 från Tjejjouren i Eslöv 

§49 Bygglov för skylt (cykelbarometer) på fastigheten Eslöv 53:4, 
Västergatan, Eslöv 

§50 Startbesked avseende bygglov för skylt (cykelbarometer) på fastigheten 
ESLÖV 53:4, Västergatan, Eslöv 

§51 Organisering och styrning av det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen 

§52 Val av ledamot och suppleant i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd 

§53 Val av ledamot och suppleant i Sydvatten AB för mandatperioden 2023-
2026 

§54 Val av ledamot och ersättare till Ringsjöns vattenråd för mandatperioden 
2023-2026 

§55 Val av ledamot och ersättare till Kävlingeåns vattenråd för 
mandatperioden 2023-2026 

§56 Val av ledamot och ersättare till Rönneåkommittén samt Rönneåns 
vattenråd för mandatperioden 2023-2026 

§57 Val av ledamot i Leader Lundaland för perioden 2023-2025 

§58 Delegering till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende direktiv till 
ombud inför föreningsstämma för Kommuninvest 30 mars 2023 

§60 Kommundirektören informerar 

§61 Redovisning av delegeringsbeslut 
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§ 38  

Val av justerare  

Fredrik Ottesen (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 16 mars 2023. 

Till ersättare utses Catharina Malmborg (M). 

Paragrafen är justerad 
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§ 39  

Ändring av föredragningslista  

Ordförande föreslår att ärende Information angående regeringsuppdrag för 
Trafikverket att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne läggs 
till efter Servicenämndens redovisning. Han föreslår också att ärendena Delegering 
till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende direktiv till ombud inför 
föreningsstämma för Kommuninvest 30 mars 2023 och Delegering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott avseende direktiv till ombud inför föreningsstämma 
för Energikontor Sydost 17 mars 2023 läggs till efter valärendena. Det ena av dessa 
ärenden direktjusteras. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 40    KS.2023.0027 

Servicenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella 
frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med 
de ekonomiska styrprinciperna  

Ärendebeskrivning  
Ordförande Lars Månsson (S) och förvaltningschef Åsa Ratcovich informerar om 
nämndens verksamhet. 

Vad gäller måluppfyllelse når nämnden alla mål förutom målet god ekonomisk 
hushållning då avvikelse mot budget är negativ. 

Inom servicenämndens verksamheter är bland annat följande aktuellt: 

- Demokrati och verksamhetsstöd: upphandling av återbrukade möbler till rådhuset, 
uppdatering av förvaltningens gemensamma styrdokument. 

- Måltidsavdelning: dialog kring nytt förslag på samverkansavtal med Lunds 
kommun gällande upphandling av livsmedel, projekt att öka frisknärvaron. 

- Fastighetsservice: arbete med förslag till serviceabonnemang, projekt effektiv 
fastighetsförvaltning, planering för flytt till rådhuset. 

- Byggprojektavdelningen: påbörjande av entreprenad för Sallerupsskolan, nytt 
projekt konstgräsplan Husarängen. 

- Brand och säkerhet: kartläggning av skyddade utrymmen, upprättande av 
krisledningsplan för nämnden. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 41  

Information angående regeringsuppdrag för Trafikverket att utreda 
kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne  

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor 
för höghastighetståg och istället utreda nya åtgärder i järnvägssystemet för 
hastigheter upp till som mest 250 km/h. Åtgärderna ska vara inriktade på att förbättra 
förutsättningar för arbetspendling samt underlägga för utökade godstransporter. 
Främst kommer det handla om åtgärder på sträckan Hässleholm-Lund. Trafikverket 
ska senast 30 september 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

Utvecklingsstrateg Magnus Månsson informerar om hur uppdraget påverkar Eslövs 
kommun och hur dialogen med Trafikverket och Region Skåne framöver kommer att 
se ut. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter via kvalitativa beskrivningar. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 42    KS.2022.0108 

Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger antagande av förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027. 
Planen beskriver kommunens planerade lokalförändringar. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Antagande av operativ lokalförsörjningsplan2023-2027 
• Förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
• Förändringar i operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 från budgetunderlag till 

antagande 
• Tidplan inhyrningar operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
• Tidplan investeringar operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram en operativ lokalförsörjningsplan för 2023-
2027 tillsammans med kommunens övergripande lokalgrupp och styrgruppen för 
lokalfrågor. Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika 
nämnder och verksamheter som arbetar med eller är beroende av lokalförändringarna 
i kommunen. 

Under våren 2022 var planen ute på remiss och den 21 juni godkände 
kommunstyrelsens arbetsutskott planen som underlag för budget 2023. Därefter har 
justeringar gjorts i den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån det arbete som 
bedrivits i kommunen, förändringarna finns i bifogad bilaga ”Förändringar i LFP 
2023-2027 efter juni 2022”. 

I lokalförsörjningsplanen 2021-2025 finns förutom den operativa delen som ersatts 
av LFP 2022-2026 och nu kommer ersättas med LFP 2023-2027 även förutsättningar 
för Eslövs kommuns lokalförsörjning. Kommunens styrgrupp för lokaler har bestämt 
att dessa förutsättningar inte ska ingå i de operativa lokalförsörjningsplanerna utan 
samlas i självständiga styrande dokument. Det återstår en del arbete innan dessa är 
klara. Detta gör att lokalförsörjningsplanen 2021-2025 gäller i de delar den inte 
ersätts av lokalförsörjningsplanen 2023-2027 fram till dess att de övergripande 
styrdokumenten antas. 

I den operativa lokalförsörjningsplanen för 2023-2027 finns tidplaner för både 
planerade investeringar och inhyrningar. För att säkerställa att alla berörda i 
kommunen arbetar efter samma tidplan bör förändringar i tidplanerna beslutas 
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politiskt. Därför föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att revidera 
tidplanerna efter beredning i styrgruppen för lokalfrågor. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Johan Andersson (S) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag till beslut att Beslut 
om tidplan för Kulturskolans tillbyggnad på Lilla Teatern tas i samband med att 
lokalförsörjningsplan 2024-2028 beslutas som underlag för budget i juni 2023. 

Beslut 
- Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 antas. 

- Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om revideringar i tidplanerna för 
investeringar och inhyrningar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Beslut om tidplan för Kulturskolans tillbyggnad på Lilla Teatern tas i samband med 
att lokalförsörjningsplan 2024-2028 beslutas som underlag för budget i juni 2023. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    KS.2023.0128 

Antagande av riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Det har saknats kommunövergripande riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs 
kommun. Under 2022 har flera verksamheter inom kommunen uttryckt intresse av att 
använda sig av kamerabevakning. Mot bakgrund av detta har 
Kommunledningskontoret tagit fram förslag på kommunövergripande riktlinjer för 
kamerabevakning i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun 
• Förslag till riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kamerabevakning kan användas för att bland annat förebygga brott, störningar av 
allmän ordning samt olyckor (Kamerabevakningslagen §8). Forskning visar att 
kamerabevakning har brottsförebyggande effekt på fordonsbrott, narkotikabrott samt 
egendomsbrott så som stöld och skadegörelse (Brottsförebyggande rådet 2018). För 
att kunna sätta upp kameror måste en så kallat rättslig grund finnas där 
bevakningsintresset ska väga tyngre än människors intresse av integritetsskydd 
(Integrationsskyddsmyndigheten, IMY, 2021). 

För att säkerställa att rättslig grund föreligger behöver ett antal överväganden och 
åtgärder vidtas för att uppfylla dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. 
De föreslagna riktlinjerna bedöms underlätta för välinformerade beslut om när 
kamerabevakning kan vara lämpligt. Vidare kan riktlinjerna bidra med att öka 
rättssäkerheten och likvärdigheten i hanteringen av kamerabevakningen i 
kommunens olika verksamheter. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för kamerabevakning 
i Eslövs kommun. Vidare har samråd gjorts med fackliga representanter i central 
samverkansgrupp (Cesam) vid två tillfällen (december 2022 och februari 2023). 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för ombearbetning i enlighet 
med motivering som framgår av bilaga. Samuel Estenlund (KD) instämmer i 
yrkandet. 

Catharina Malmborg (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens 
(SD) m fl återremissyrkande. 
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Jasmina Muric (C), Alexandra Nikoleris (V), Catharina Malmborg (M) 
och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. Se voteringsbilaga. 

Ordförande ställer sedan proposition på Jasmina Murics (C) m fl yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

Beslut 
- Riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun antas att gälla från den 6 april 
2023. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån 
för eget yrkande, se bilaga. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    KS.2023.0106 

Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB  

Ärendebeskrivning  
Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB innefattar två 
kompletteringar som avser dels förtydligande av soliditetsmått, dels instruktion för 
hur bolaget ska agera utifrån ny säkerhetsskyddslagstiftning, kapitel 6. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 
• Följebrev till förslag till revidering av Sydvatten Ägardirektiv 
• Sydvatten Ägardirektiv förslag revidering 2023-01-26 
• Förslag till revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 
 

Beredning 
Bolaget har sedan ett tiotal år haft ett internt soliditetsmål, fastställt av bolagets 
styrelse. Med anledning av bolagets omfattande investeringsplaner, nya 
redovisningsregler med mera, har diskussioner förts om behovet av att revidera detta 
nyckeltal. I samband med arbetet att ta fram ett nytt soliditetsmått har styrelsen, på 
inrådan av Ekonomiskt samråd, beslutat att föreslå delägarkommunerna att införa 
detta nya mått i ägardirektivet, kapitel 5.5.2. 

Sedan 2019 har Sverige en ny Säkerhetsskyddslagstiftning respektive 
Säkerhetsskydds-förordning som bland annat syftar till att öka skyddet av 
säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Bolaget 
får inte på egen hand besluta om säkerhetsklassning eller genomföra andra moment 
som har med sådana beslut att göra. Det måste i stället göras av en kommun som 
utövar ett bestämmandeinflytande över bolaget. Bolaget har hittills vänt sig till 
Malmö stad för dessa moment och beslut vilket nu föreslås fastställas i direktivet. 
Genom att ägarna överenskommer om ägarstyrning i detta avseende uppnås det 
avtalsförhållande mellan delägarkommunerna som lagstiftningen stipulerar. 

Följande revideringar föreslås i ägardirektiven: 
 
5.5.2. Vissa ekonomiska nyckeltal 
Bolagets soliditetsmått skall vara i intervallet 12–16 % räknat som: (eget kapital + 
(1-skattesats) x obeskattade reserver) / balansomslutning 
 
6. Säkerhetsklassning och registerkontroll 
Som regleras i Säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetsskyddsförordningen skall 
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bolaget säkerställa hanteringen av säkerhetskänslig verksamhet och 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Detta gäller såväl egen anställd personal och 
bolagets styrelse som externa samarbetspartners och leverantörer. Detta omfattar 
beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll. Enligt 
Säkerhetsskyddsförordningen är det kommunen som beslutar om säkerhetsklass 2 
och 3 för bolag som kommunen utövar ett bestämmande inflytande över. 
Delägarkommunerna uppdrar därför åt bolaget att vända sig till Malmö kommun för 
beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och utförande av samtliga uppgifter 
enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsordningen som åligger en kommun 
som utövar bestämmande inflytande över bolaget. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till revidering av ägardirektiv för 
Sydvatten AB. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 46    KS.2023.0083 

Uppsägning av koloniföreningen Täppan  

Ärendebeskrivning  
Koloniområdet Täppan har funnits i östra Eslöv sedan 1940-talet. Området består av 
åtta kolonilotter. Kommunledningskontoret föreslår att koloniföreningen ska sägas 
upp med avflyttning den 14 mars år 2025. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppsägning av koloniföreningen Täppan 
• Kart- och bildmaterial 
 

Beredning 
Avtalet med koloniföreningen Täppan tecknades 1947. Området omfattar endast åtta 
kolonilotter. Periodvis har det inte funnits någon aktiv förening för området och vissa 
kolonilotter har inte förvaltats i enlighet med avtalet. 

Området med kolonilotterna ingår i den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv 
och utgör en del av utvecklingsområdet Bruksstaden. Den planerade 
markanvändningen är mångfunktionell bebyggelse. Området ska omvandlas till ett 
bostadsområde med cirka 600 nya bostäder fram till 2035. Av planbeskrivningen 
framgår bland annat att befintliga grön- och rekreationsytor ska få höjd kvalitet. 
Särskilt behov finns av vattenhantering vid skyfall. 

Området med kolonilotterna angränsar till fastigheten Gäddan 41 där Stena recycling 
har sin verksamhet. Arbete pågår för att kunna flytta verksamheten. För närvarande 
pågår en miljötillståndsprövning på den nya anläggningen dit verksamheten ska 
flytta. När verksamheten flyttat och marken ska saneras kommer kommunen att 
behöva ha tillgång till området med kolonilotterna. Markens framtida användning 
kommer att bestämmas när en detaljplan för området tas fram. Där kommer 
bebyggelsens placering samt kvarterens och grönområdenas struktur att bestämmas. 

Avtalet med koloniföreningen ska upphöra den 14 mars år 2025. Den formella 
uppsägningen ska ske senast sex månader innan datumet då avtalet upphör. Trots att 
avtalet inte behöver sägas upp än underlättar det om kommunen kan ha en tidig 
dialog med koloniföreningen angående uppsägningen. Medlemmarna får då god tid 
på sig att förbereda avflyttningen. Därför föreslår Kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen beslutar att uppsägning ska ske. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
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Jasmina Muric (C) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad beredning. 

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg 
att Kommunledningskontoret uppdras arbeta med vidareplanering för odlingslotter. 
Tony Hansson (S), Anna Lorentzson (L) och Samuel Estenlund (KD) instämmer i 
yrkandet. 

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

Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl och Fredrik 
Ottesens yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina 
Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att säga upp koloniföreningen Täppan med 
avflyttning den 14 mars år 2025. 

- Kommunledningskontoret uppdras att arbeta med vidareplanering för odlingslotter. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 47    KS.2021.0470 

Godkännande av markanvisningsavtal för Eslöv Sibbarp 2:39, 
Marieholm  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun utlyste i december 2021 en markanvisningstävling för fastigheten 
Eslöv Sibbarp 2:39. Fastigheten är belägen i östra Marieholm. 
Markanvisningstävlingen pågick till den 28 februari 2022. Tre tävlingsförslag blev 
inlämnade och kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg BoKlok Housing AB som 
vinnare. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att vidare förhandla med vinnaren 
om minskad exploatering. BoKlok Housing AB inkom med en omarbetad skiss på 
bebyggelse och kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg den nya skissen till vinnare i 
markanvisningstävlingen den 22 november 2022, se kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 148, 2022 Utse vinnare i markanvisningstävling för Sibbarp 
2:39. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Godkännande av markanvisningsavtal för Eslöv Sibbarp 2:39 i 

Marieholm 
• Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148, 2022 Utse vinnare i 

markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal. 
Markanvisningen innebär att bolaget får en ensamrätt att förhandla med kommunen 
om en överlåtelse av marken. Markanvisningsavtalet reglerar också under vilka 
villkor och till vilket pris bolaget får förvärva marken av kommunen. 

Markanvisningstiden är 24 månader för att undvika att markanvisningsavtalet löper 
ut innan köpeavtal tecknas mellan parterna. Bolaget ska inkomma med 
bygglovsansökan innan 12 månader av markanvisningstiden har passerat. På så sätt 
blir kommunen försäkrad om att bolaget har ett pågående arbete med 
markanvisningen. 

Kommunledningskontoret förslår att kommunstyrelsen godkänner 
markanvisningsavtalet för fastigheten Eslöv Sibbarp 2:39. 

Beslut 
- Markanvisningsavtalet mellan Eslövs kommun och BoKlok Housing AB avseende 
fastigheten Eslöv Sibbarp 2:39 i Marieholm godkänns. 
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Beslutet skickas till  
BoKlok Housing AB 

Paragrafen är justerad 
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§ 48    KS.2023.0076 

Ansökan om föreningsbidrag för 2023 från Tjejjouren i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening i Eslöv som funnits sedan 2009 och som 
sedan flera år tillbaka fått bidrag från Eslövs kommun. Tjejjouren i Eslöv arbetar 
stödjande, förebyggande och synliggörande i syfte att skapa en värld fri från mäns 
våld och förtryck. Föreningen är en del av Riksorganisation för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige (Roks). Kärnan i verksamheten ligger i det stödjande arbetet där 
joursystrar lyssnar, stöttar och stärker de tjejer som kommer i kontakt med 
föreningen via chatt eller mail. Tjejjouren erbjuder även personliga möten eller 
telefonsamtal med erfarna joursystrar. I det förebyggande arbetet besöker Tjejjouren 
i Eslöv fritidsgårdar och skolor i kommunen för att visa att föreningen finns för de 
som behöver. Genom det synliggörande arbetet sprider Tjejjouren i Eslöv kunskaper 
kring killar och mäns våld och förtryck, härskartekniker och andra ämnen som kan 
vara aktuella 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Föreningsbidrag till Tjejjouren i Eslöv 2023 
• Ansökan om föreningsbidrag 2023 från Tjejjouren Eslöv 
• Balansrapport 2021 Tjejjouren i Eslöv 
• Resultatrapport 2021 Tjejjouren i Eslöv 
• Resultatrapport för 2022 Tjejjouren Eslöv 
• Stadgar för Tjejjouren i Eslöv 
• Verksamhetsberättelse 2021 Tjejjouren Eslöv 
 

Beredning 
Föreningen Tjejjouren i Eslöv söker, likt tidigare år om bidrag till fasta kostnader 
som innebär hyra, telefon, försäkring, el och stödtelefon och ansökan för år 2023 
gäller 50 000 kr. Verksamhetsberättelsen och ansökan tydliggör föreningens ansökan 
om ett traditionellt bidrag och inte idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) då det 
saknas kapacitet hos föreningen att arbeta fram ett sådant. 

Tjejjouren i Eslöv fyller en viktig funktion i kommunen och har betydelsefulla 
aktiviteter för målgruppen unga tjejer, dessa utförs både på egen hand och i 
samverkan med kommunen och andra föreningar. De har en ordinarie verksamhet 
som pågår varje vecka i form av öppen chatt och telefontider då stödsökande kan 
höra av sig. Deras dokumentation är utförlig och genom deras nyhetsbrev kan alla 
intresserade läsa nyheter om föreningens verksamhet. 
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Anledningen till att föreningen söker ett ökat bidrag om 5000 kronor motiveras med 
höjda kostnader, främst på hyra och el. Tjejjouren i Eslöv har beviljats 300 000 
kronor från Socialstyrelsen för verksamhet under år 2023. Dessa medel får dock inte 
användas till fasta kostnader. Då Eslövs kommun har beslut om besparingar anses 
summan för verksamhetsbidraget till Tjejjouren i Eslöv kvarstå på samma summa 
som för år 2022. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar att Tjejjouren i Eslöv ska beviljas 50 000 kronor för år 
2023. Fredrik Ottesen (SD), Jasmina Muric (C), Catharina Malmborg (M), Agneta 
Nilsson (S), Anna Lorentzson (L), Samuel Estenlund (KD) och Alexandra Nikoleris 
(V) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Tjejjouren i Eslöv beviljas verksamhetsbidrag om 50 000 kronor för år 2023. 

Beslutet skickas till  
Tjejjouren i Eslöv 
Barn- och familjenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    KS.2023.0109 

Bygglov för skylt (cykelbarometer) på fastigheten Eslöv 53:4, 
Västergatan, Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser bygglov för skylt (cykelbarometer) på fastigheten ESLÖV 53:4, 
Västergatan, Eslöv.                                

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anses vara förhindrade att fatta beslut på 
grund av jäv, varför beslut ska fattas av kommunstyrelsen. 

I tjänsteskrivelsen har adressen råkat bli Östergatan, det ska vara Västergatan. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Bygglov på fastigheten Eslöv 53:4 
• Ansökan om bygglov 
• Situationskarta 
• Utformning 
 

Beredning 
Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer: 

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
 a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och 
 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b 
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i 
första stycket 1. 
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Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte 
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller 
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet 
på annat sätt. 

Av 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer: 

1 § En byggnad ska 
 1. vara lämplig för sitt ändamål, 
 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 
 1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 
 2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den 
betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom 
ombyggnaden, och 
 3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. 
[---]  

3 § I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 2 § ska det som 
 1. enligt 1 och 2 §§ gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning, och 
 2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar. 

Av 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) följer: 

3 § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, 
flytta eller väsentligt ändra en skylt. 

   Trots första stycket krävs det inte bygglov för 
   1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter, 
   2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra 
veckor, 
   3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter, 
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   4. en skylt inomhus, 
   5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, 
kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med 
folkomröstning, 
   6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande, 
   7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt 
vägmärkesförordningen (2007:90), och 
   8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt 
sjötrafikförordningen (1986:300). 

   Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på 
eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som 
avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2019:1085). 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och skylten medför inte någon fara för 
människors hälsa och säkerhet den innebär inte heller någon betydande olägenhet på 
annat sätt varför bygglov ska beviljas. 

Jäv 
Bengt Andersson (M), Janet Andersson (S) och Anna Osvaldsson (KD) deltar inte 
ärendet på grund av jäv. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 

- Någon certifierad kontrollansvarig behövs inte för åtgärden i enighet med 10 kap. 
10 § 1 plan- och bygglagen jämte 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338). 
Byggherrens egenkontroll enligt kontrollplan anses tillräcklig. Beslut om 
kontrollansvarig kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen. 

- Tekniskt samråd anses uppenbart obehövligt i ärendet i enighet med 10 kap. 14 § 2 
plan- och bygglagen. Beslut om tekniskt samråd kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 
plan- och bygglagen. 

- Enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 11 
utgör avgift 6 300 kronor. 
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Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län 

Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste 
handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. 

Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du 
anser att beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga 
handlingar eller annat som stödjer din uppfattning. 

Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes 
Tidningar. Ägare till grannfastigheter och andra berörda sakägare kommer då att 
informeras. 

Beslutet skickas till  
Kommunens avdelning för gata, trafik och park 
Kommunledningskontoret 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 50    KS.2023.0109 

Startbesked avseende bygglov för skylt (cykelbarometer) på fastigheten 
ESLÖV 53:4, Västergatan, Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Beslutet avser: Bygglov för skylt (cykelbarometer) på fastigheten Eslöv 53:4, 
Västergatan, Eslöv. Ärendet registrerades 2023-01-11 och har diarienummer 
BYGG.2023.7. Kommunstyrelsen hanterar frågan om bygglov den 13 mars 2023, 
KS.2023.0109. Nu är det fråga om startbesked. 

I tjänsteskrivelsen har adressen råkat bli Östergatan, det ska vara Västergatan. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Startbesked bygglov skylt 
• Kontrollplan 
• Teknisk beskrivning 
• Beskrivning 
 

Beredning 
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet utan att 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen. 
Underskriven kontrollplan ska lämnas in för att erhålla slutbesked. 

Åtgärden kräver inte utstakning. 

Enligt 9 kapitlet 42 a § plan- och bygglagen (2010:900) får ett lov verkställas fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om 
beslutet inte vunnit laga kraft.  

Handlingar som ska lämnas in som underlag för slutbesked: 
Fastställd kontrollplan, ifylld och signerad. 

Jäv 
Bengt Andersson (M), Janet Andersson (S) och Anna Osvaldsson (KD) deltar inte i 
ärendet på grund av jäv. 

Yrkanden 
Mikael Wehtje (M), Catharina Malmborg (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
  

Beslut 
- Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). 
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- Förslag till kontrollplan registrerad den 23 februari 2023 fastställs i enlighet med 10 
kapitlet 24 § plan- och bygglagen. 

  

  

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län 

Beslut om startbesked kan i enlighet med plan- och bygglagen 13 kap. 15 § 
överklagas endast av den som lämnat in ansökan om lov eller gjort en anmälan om 
bygglovsbefriad anmälanspliktig åtgärd. 

Enligt praxis har ändå ägare till grannfastigheter getts klagorätt med stöd av den rätt 
till domstolsprövning som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen. 

Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste 
handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. 
Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du 
anser att beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga 
handlingar eller annat som stödjer din uppfattning. 

Beslutet skickas till  
Kommunens avdelning för gata, trafik och park 
Kommunledningskontoret 

  
Paragrafen är justerad 
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§ 51    KS.2022.0509 

Organisering och styrning av det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen  

Ärendebeskrivning  
Utifrån bland annat en förväntad ny lagstiftning på området, finns det ett behov att se 
över och besluta om organisering och styrning av det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. I december 2022 fick därför 
Kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ge förslag kring ny organisering 
och styrning av kommunens arbete med frågorna. Utredningen ska behandlas av 
kommunstyrelsen senast i mars 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Organisering och styrning av kommunens trygghetsskapande- 

och brottsförebyggande arbete 
• Kommunstyrelsens beslut § 250, 2022 Organisering och styrning av det 

trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i kommunen 
 

Beredning 
I regeringens förslag till ny lag, 2022/23:43 Kommuners ansvar för 
brottsförebyggande arbete, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, ska 
kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning 
till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. 

I förslaget står också att kommunstyrelsen ska, om kommunfullmäktige inte beslutar 
annat, ansvara för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att 
rapportera till kommunfullmäktige om arbetet. Kommunernas samordningsansvar 
bör omfatta att verka för att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras av 
närmast berörda aktörer i ett forum – ett strategiskt råd – för brottsförebyggande 
arbete och man menar vidare att kommunerna även ska inrätta en 
samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor. För att dialogen som förs i 
sådant råd ska bli så meningsfull som möjligt behöver det också finnas tydliga 
kanaler från rådet och vidare in i respektive deltagarorganisation. För att bidra till 
detta bör rådet bestå av representanter för ledningsfunktioner 

I Eslöv finns det redan en samordningsfunktion i form av kommunens 
trygghetssamordnare. Denna funktion är placerad på juridiska avdelningen på 
Kommunledningskontoret, där även exempelvis kommunens 
informationssäkerhetssamordnare och två beredskapssamordnare är placerade, vilket 
ger goda synergieffekter i arbetet. 
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Fram till valet 2022 har Rådet för Trygghet och Hälsa till viss del fungerat som en 
samlande kraft för trygghetsfrågorna i kommunen. Detta råd har dock inte haft 
mandat att styra arbetet på det sätt som beskrivs i det nya lagförslaget och därför 
föreslår Kommunledningskontoret att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), bör 
utgöra politisk styrgrupp för kommunens trygghetsskapande- och brottsförebyggande 
arbete framöver. I samband med en sådan förändring föreslår 
Kommunledningskontoret även att Rådet för Trygghet och Hälsa, som inrättats av 
kommunstyrelsen (Kommunstyrelsens beslut § 37, 2007) avvecklas. 

För att det som diskuteras och beslutas om i den nya politiska styrgruppen (KSAU) 
ska få fäste i hela den kommunala organisationen föreslår Kommunledningskontoret 
att en styrgrupp bestående av chefer med beslutsmandat från kommunens samtliga 
förvaltningar tillsätts. Gruppen bör också vid behov kunna adjungera in deltagare 
från externa såväl som interna organisationer och funktioner, där polisen är exempel 
på extern organisation och ansvarig för kommunens säkerhet gällande fastigheter är 
exempel på intern funktion. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Rådet för Trygghet och Hälsa. 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till strategisk 
styrgrupp för det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

- Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ansvara 
för att sätta samman och leda kommunens styrgrupp för trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbete. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Polisen 

Paragrafen är justerad 
 

  

28 ( 46 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-03-13 

 

Kommunstyrelsen  
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§ 52    KS.2023.0107 

Val av ledamot och suppleant i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att nominera en ledamot och en suppleant till Malmö/Lunds 
djurförsöksetiska nämnd. Det bör vara två namnförslag per position. 

Beslutsunderlag 
• Information från Jordbruksverket avseende tillsättande av ledamöter och ersättare 

i de djurförsöksetiska nämnderna 
• Bilagor till information om utseende av ledamöter och ersättare till 

djurförsöksetiska nämnder 
 

Beredning 
Då ytterligare namn till nomineringarna behövs är förslaget att ärendet tas upp på 
kommande sammanträde. 

Beslut 
- Ärendet tas upp vid kommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    KS.2023.0129 

Val av ledamot och suppleant i Sydvatten AB för mandatperioden 2023-
2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att välja ledamot och suppleant i Sydvatten AB för 
mandatperioden 2023-2026. 

Beredning 
Johan Andersson (S) är nominerad till ledamot och Catharina Malmborg (M) är 
nominerad som suppleant. 

Beslut 
 - Johan Andersson (S) väljs till ledamot i Sydvatten AB för mandatperioden 2023-
2026. 

- Catharina Malmborg (M) väljs till suppleant i Sydvatten AB för mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutet skickas till  
Sydvatten AB 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 54    KS.2023.0135 

Val av ledamot och ersättare till Ringsjöns vattenråd för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att förrätta val av ledamot och ersättare till Ringsjöns 
vattenråd för mandatperioden 2023-2026. 

Beredning 
Johan Andersson (S) är nominerad som ledamot och Catharina Malmborg (M) är 
nominerad som ersättare. 

Beslut 
- Johan Andersson (S) väljs till ledamot för Ringsjöns vattenråd för mandatperioden 
2023-2026. 

- Catharina Malmborg (M) väljs till ersättare för Ringsjöns vattenråd för 
mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till  
Ringsjöns vattenråd 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 55    KS.2023.0132 

Val av ledamot och ersättare till Kävlingeåns vattenråd för 
mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att välja ledamot och ersättare i Kävlingeåns vattenråd för 
perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Kävlingeåns vattenråd avseende val av ledamot och ersättare 
 

Beredning 
Miroslav Han (S) är nominerad till ledamot och Håkan Bjelkengren (M) är 
nominerad till ersättare. 

Beslut 
- Miroslav Han (S) väljs till ledamot i Kävlingeåns vattenråd för perioden 2023-
2026. 

- Håkan Bjelkengren (M) väljs till ersättare i Kävlingeåns vattenråd för perioden 
2023-2026. 

Beslutet skickas till  
Kävlingeåns vattenråd 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    KS.2023.0136 

Val av ledamot och ersättare till Rönneåkommittén samt Rönneåns 
vattenråd för mandatperioden 2023-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att välja ledamot och ersättare i Rönneåkommittén samt 
Rönneåns vattenråd för perioden 2023-2026. 

Beredning 
Henrik Wöhlecke (M) är nominerad som ledamot. John Fidler (L) är nominerad som 
ersättare. Vid sammanträdet nominerar Alexandra Nikoleris (V) Andreas Robinsson 
(V) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förslaget att utse Henrik Wöhlecke (M) till 
ledamot och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

Ordförande ställer sedan proposition på förslagen att utse John Fidler (L) eller 
Andreas Robinsson (V) till ersättare och finner att kommunstyrelsen utser John 
Fidler (L) till ersättare. 

Beslut 
- Henrik Wöhlecke (M) väljs till ledamot i Rönneåkommittén samt Rönneåns 
vattenråd för perioden 2023-2026. 

- John Fidler (L) väljs till ersättare i Rönneåkommittén samt Rönneåns vattenråd för 
perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till  
Rönneåkommittén/Rönneåns vattenråd 
Löneenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 57    KS.2023.0171 

Val av ledamot i Leader Lundaland för perioden 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun ingår sedan 2008/2009 i Lundaland, som omfattar kommunerna 
Lund, Kävlinge, Staffanstorp, del av Lomma, Burlöv samt Eslöv (södra delen norr 
om Kävlingeån). 

Kommunstyrelsen har att välja en ledamot till Leader Lundaland. 

Beredning 
Johan Andersson (S) är nominerad till platsen som ledamot. 

Beslut 
- Till ledamot i Leader Lundaland för kommande period väljs Johan Andersson (S). 

Beslutet skickas till  
Leader Lundaland 
Lönekontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 58    KS.2023.0204 

Delegering till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende direktiv till 
ombud inför föreningsstämma för Kommuninvest 30 mars 2023  

Ärendebeskrivning  
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 30 mars 2023 i Stockholm eller 
digitalt. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut, Delegering till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 

beslut om direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 
• Inbjudan Kommuninvest föreningsstämma 30 mars 2023 
• Stämmohandling 2023 Kommuninvest 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har medverkat vid medlemsrådsmöte inför stämman där 
kommande stämmoärenden har diskuterats. Presenterat underlag vid medlemsråden 
följer tidigare beslut. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot utsända stämmohandlingar men då 
kommunstyrelsen inte har haft tid att ta del av handlingarna innan sammanträdet är 
förslaget att beslut om direktiv till ombud delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om direktiv till ombud avseende 
föreningsstämma för Kommuninvest till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    KS.2023.0029 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om: 

- Kommande utbildningstillfällen, det anordnas dels utbildningstillfällen för samtliga 
förtroendevalda, dels utbildningstillfällen specifikt för kommunstyrelsens 
förtroendevalda. Inbjudningar har skickats ut. 

- Inom VA SYD pågår diskussioner avseende översyn av politisk organisation. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 61  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2021.0344-15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9, 2023 

Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Stadsparken och 
Joel Sallius plats 

KS.2022.0051-2 Avtal om jordbruksarrende del av Eslöv 51:17 

KS.2022.0148-16 Delegationsbeslut december, miljöavdelningen 

KS.2023.0080-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15, 2023 Bokslut 
2022 för Kommunledningskontoret 

KS.2022.0005-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16, 2023 Internbudget 
2023 för Kommunledningskontoret 

KS.2023.0038-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19, 2023 
Godkännande av förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 
13 

KS.2023.0144-1 Ansökan om antagande till hemvärnet 

KS.2023.0028-3 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 10, 2023 
Tecknande av lokala kollektivavtal om utbyte av 
personuppgifter, Kommunal 

KS.2023.0108-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24, 2023 
Igångsättningstillstånd för projekt konstgräsplan Husarängen 

KS.2022.0529-5 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 15, 2023 
Prioriteringar i löneöversyn 2023 

KS.2022.0494-2 Tilldelningsbeslut i upphandling av tryckta och digitala 
Läromedel 

KS.2018.0462-43 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25, 2023 Beslut om 
granskning av detaljplan för Abborren 9, Eslövs kommun 

KS.2023.0143-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29, 2023 Information 
till budgetberedningen 
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KS.2018.0685-13 Hyresavtal undertecknat av båda parter 

KS.2023.0133-1 Nyttjanderättsavtal Hassle 4-70 undertecknat av båda parter 

KS.2023.0139-6 Ordförandebeslut, Medfinansiering Leader Skåne Mitt Nordväst 
2023-2027 

KS.2023.0190-1 Nyttjanderättsavtal Östra Karaby 2:23 

KS.2023.0138-5 Ordförandebeslut; Yttrande över samråd gällande framtida 
kraftledningar för anslutning av havsvindpark 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 62   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0105-11 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6, 2023 Ekonomisk 

handlingsplan 2023 

KOF.2022.0105-4 Ekonomisk handlingsplan KFN 2023, 2024 

KS.2023.0022-8 Skrivelse rörande byggnation Bygelvägens boende- och 
gästparkering 

KS.2023.0013-1 Protokoll från EBO styrelsemöte 2022-12-09, signerat 

KS.2023.0014-2 Protokoll från Förbundsstyrelsen 2023-01-27 

KS.2023.0014-3 Protokoll från Förbundsstyrelsen VA Syd 2023-01-27 

KS.2023.0146-1 Information om Kraftringens årsstämma 2023 

KS.2023.0146-2 Skrivelse rörande lekmannarevisionen i Kraftringen AB och 
Kraftringen Energi AB samt budgetäskande inför 
bolagstämmorna 2023 för granskningsåret 2023 

KS.2023.0151-1 Inbjudan Sydvatten ägarsamråd 2023-03-29 

KS.2023.0061-6 Justerat protokoll direktionssammanträde 2023-02-10 

SOT.2023.0061-3 Barn- och familjenämndens beslut § 32, 2023 Överenskommelse 
om Serviceabonnemang med Serviceförvaltningen. 

SOT.2023.0061-4 Barn- och familjenämndens beslut § 32, 2023 Överenskommelse 
om Serviceabonnemang med Serviceförvaltningen. 

SOT.2023.0053-3 Servicenämndens beslut § 24, 2023 Plan över 
fastighetsunderhåll 2023 

SOT.2023.0053-2 Plan fastighetsunderhåll 2023 

SOT.2021.0044-54 Servicenämndens beslut § 35, 2023 Uppföljning av 
byggprojekten för februari 2023 

SOT.2021.0044-53 Uppföljningsrapport över byggprojekten för februari 2023 
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Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Återremissyrkande gällande  
”Antagande av riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun (KS.2023.0128)” 

ärende 5, Kommunstyrelsen 2023-03-13 
 

Sverigedemokraterna ser generellt positivt på att man tar fram en riktlinje för kamerabevakning i 
Eslövs kommun. I stora delar följer riktlinjerna Integritetsskyddsmyndighetens rekommendationer. 
Man kan läsa att: 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel 
om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. 

Kamerabevakning 

Vi får många frågor om kamerabevakning och hur man ska göra för att följa reglerna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Reglerna ser olika ut beroende på vem du 
är som bevakar och vilken plats som filmas. 

Det är en myndighet med viktig information och relevanta rekommendationer. Det kan däremot bli 
ensidigt att endast fokusera på skydd av personuppgifter och dataskyddsförordningen. Detta medför 
till stora delar att riktlinjerna riskerar att lägga fokuset i fel ordning och proportion.  

I en omvärldsanalys kan man se att flera andra kommuner redan har liknande riktlinjer för 
kamerabevakning. Efter ha granskat ett urval av dessa kan man se att det finns potential i att ta 
inspiration ifrån dessa. Primärt rekommenderar Sverigedemokraterna att man mer likt exempelvis 
Huddinge kommun bör ha högt ställda mål om att vara tryggt och säkert för de som bor, besöker och 
verkar i kommunen  

Sverigedemokraternas bedömning är att man bör lägga om prioriteringar, samt att man försöker 
lägga det stora fokuset på det ökade trygghetsarbetet i en sådan riktlinje. Utifrån bland annat en 
förväntad ny lagstiftning på området kring organisering och styrning av kommunens 
trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete, finns det ett behov att se över och besluta om 
organisering och styrning av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

I regeringens förslag till ny lag, 2022/23:43 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och 
utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. 

I förslaget står också att kommunstyrelsen ska, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, ansvara 
för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att rapportera till 
kommunfullmäktige om arbetet. I förslaget till riktlinje för kamerabevakning saknas detta perspektiv.  

Arbetet med framtagandet har gjorts utan att den har skickats på remiss och den har inte heller 
behandlats av en politiskt tillsatt grupp. Behovet av remiss är begränsad ifrån nämnder och 
förvaltningar, men inspel ifrån berörda myndigheter såsom Integritetsskyddsmyndigheten och 
polisen kan fylla ett syfte. Viktigare är dock att riktlinjen behandlas av en politiskt tillsatt grupp. 
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Sverigedemokraterna yrkar att 

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

- kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter utses till styrgrupp för omarbetning 

 

Fredrik Ottesen Cvetanka Bojcevska Linus Walemo 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Kommunstyrelsen   2023-03-13 
 
 
Omröstningslista: § 44 
Ärende: Antagande av riktlinjer för kamerabevakning i Eslövs kommun,  KS.2023.0128 
 
Omröstningslista(or) 
Votering avseende om ärendet ska återremitteras eller avgöras på sammanträdet 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Johan Andersson (S), ordförande X   
Catharina Malmborg (M), vice ordförande X   
Anna Lorentzson (L), ledamot X   
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Tony Hansson (S), ledamot X   
Bengt Andersson (M), ledamot X   
Janet Andersson (S), ledamot X   
Fredrik Ottesen (SD), 2:e vice ordförande  X  
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot  X  
Samuel Estenlund (KD), ledamot  X  
Jasmina Muric (C), ledamot X   
Alexandra Nikoleris (V), ledamot X   
Linus Walemo (SD), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Reservation gällande ” Uppsägning av koloniföreningen Täppan (KS.2023.0083)” 
ärende 7, Kommunstyrelsen 2023-03-13 

 

I förslaget till beslut om uppsägning av koloniföreningen Täppan kan man läsa: 

Koloniområdet Täppan har funnits i östra Eslöv sedan 1940-talet. Området består av åtta 
kolonilotter. Kommunledningskontoret föreslår att koloniföreningen ska sägas upp med avflyttning 
den 14 mars år 2025. 

När verksamheten flyttat och marken ska saneras kommer kommunen att behöva ha tillgång till 
området med kolonilotterna. Markens framtida användning kommer att bestämmas när en 
detaljplan för området tas fram. 

Avtalet med koloniföreningen ska upphöra den 14 mars år 2025. Den formella uppsägningen ska ske 
senast sex månader innan datumet då avtalet upphör. Trots att avtalet inte behöver sägas upp än 
underlättar det om kommunen kan ha en tidig dialog med koloniföreningen angående uppsägningen. 
Medlemmarna får då god tid på sig att förbereda avflyttningen. 

I april 2018 behandlade kommunstyrelsen en motion ifrån Centerpartiet över motion om nya 
koloniområden i Eslöv med följande svar: 

I Eslövs tätort finns idag fem koloniområden: Banängen, Långsidan, Prästkragen, Rönnbäret samt 
Täppan. Därutöver finns ett område med odlingslotter öster om bostadsområdet Berga. Som enda 
koloniområde utanför centralorten finns koloniområdet Dalen i Marieholm. Totalt uppgår antalet 
odlings- och kolonilotter till knappt 400 st. 

I inlämnad motion föreslås att kommunen påbörjar planering för nya koloniområden, vilket 
Kommunledningskontoret i grunden ser positivt på. I utställningshandlingen till Eslövs nya 
översiktsplan konstateras under utvecklingsstrategi för grönstruktur att ”odlings- och kolonilotter ger 
mervärden i stadsmiljön”. Någon lokalisering av nya odlings- och koloniområden har dock inte skett 
inom ramen för arbetet med översiktsplanen och ytterligare utredning behövs i det avseendet. 

Kommunledningskontoret har identifierat värdet av de koloniföreningar som redan finns och har 
påbörjat ett arbete med att se över förutsättningarna för koloniföreningarnas verksamhet. Arbetet 
har inletts med att se över de arrendeavtal koloniföreningarna har med kommunen. Innan nya 
koloniområden tas fram bör de befintliga föreningarna ges tydliga förutsättningar för att kunna 
fungera på ett bra och effektivt sätt. Under senare år har en rad förfrågningar kommit in från 
koloniägare, framförallt till bygglovsavdelningen, angående hur områdena får användas och vad som 
får byggas på kolonilotterna. Vidare finns det stora variationer i de arrendeavtal koloniföreningarna 
har med kommunen vad gäller servicenivå och arrendeavgift. En översyn av befintliga arrendeavtal 
med koloniföreningarna är därför befogad och bör ske innan nya områden planeras. En tydlighet 
mot koloniföreningarna kan skapa förutsättningar för ett högre utnyttjande och en högre rörlighet 
i koloniområdena. 

Vad gäller odlingslotter finns idag ett område öster om Berga som administreras av Brinova. Enligt 
uppgift från Brinova är enbart 9 av 58 odlingslotter uthyrda. Ett ökat utnyttjande av området bör 
eftersträvas. 
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Enligt inlämnad motion har efterfrågan för kolonilotter ökat vilket uppges bero på ökat invånarantal 
samt ökat intresse för odling i sig. Hur stor en sådan efterfrågan är kan, inte minst med avseende på 
de odlingslotter som idag står oanvända, inte kvantifieras. Intresset för odlings- och kolonilotter 
behöver undersökas, såväl inom Eslövs tätort som i övriga orter. Detta kan ske genom dialog med 
föreningarna i de olika orterna men kan också ske genom en e-tjänst på kommunens hemsida. 
Utifrån intresset kan planering av nya områden ske på ett lämpligt sätt. 

Med hänsyn till det arbete som har initierats vad gäller översyn av koloniföreningarnas arrendeavtal, 
anser kommunledningskontoret att det inte i detta skede är lämpligt att börja planera för nya 
koloniområden. Hur stort intresset är för kolonilotter är heller inte underbyggt och bör ligga till grund 
för ett kommande planeringsarbete. En ökad användning av befintligt område för odlingslotter bör 
eftersträvas. Kommunledningskontoret förordar, mot bakgrund av ovanstående, att motionen om 
nya koloniområden avslås. 

I texten står väsentliga delar markerade med fetstil och belyser att kommunstyrelsen redan 2018 var 
av åsikten att ”Kommunledningskontoret har identifierat värdet av de koloniföreningar som redan 
finns och har påbörjat ett arbete med att se över förutsättningarna för koloniföreningarnas 
verksamhet”, ”befintliga föreningarna ges tydliga förutsättningar för att kunna fungera på ett bra och 
effektivt sätt”, samt ”En översyn av befintliga arrendeavtal med koloniföreningarna är därför befogad 
och bör ske innan nya områden planeras. En tydlighet mot koloniföreningarna kan skapa 
förutsättningar för ett högre utnyttjande och en högre rörlighet i koloniområdena. Vad gäller 
odlingslotter finns idag ett område öster om Berga som administreras av Brinova. Enligt uppgift från 
Brinova är enbart 9 av 58 odlingslotter uthyrda. Ett ökat utnyttjande av området bör eftersträvas.”. 

Trots att fem år har passerat sedan detta svar presenterades framkom det uppgifter under ärendet 
att säga upp koloniföreningen Täppan om att man inte slutfört arbetet med att se över 
förutsättningarna för koloniföreningarnas verksamhet, att befintliga föreningar inte har getts tydliga 
förutsättningar för att fungera på ett bra och effektivt sätt, att en översyn av befintliga arrendeavtal 
med koloniföreningar inte har slutförts. Det är svårt att anse att man har skapat en tydlighet mot 
koloniföreningarna för att skapa förutsättningar för ett högre utnyttjande och en högre rörlighet i 
koloniområdena. 

Inför detta ärende har man inte följt upp om det vore möjligt att föreslå en alternativ plats för 
berörda kolonilotter, trots att det 2018 konstaterades att det endast var 9 av 58 odlingslotter som 
var uthyrda av de Brinova administerar. 

Man har inte undersökt intresset för odlings- och kolonilotter inom Eslövs tätort som i övriga orter. 

Sverigedemokraterna kan utöver detta konstatera att bakgrunden till att man vill säga upp 
koloniföreningen bygger på den fördjupade översiktsplanen av Östra Eslöv. Mer specifikt är det delen 
Bruksstaden och området domineras idag av Stena Recycling som det pågår en process med att 
flytta. Det är med anledning av detta enligt Sverigedemokraternas bedömning inte brådskande att 
säga upp koloniföreningen. Istället bör Eslövs kommun fokusera på det man konstaterade 2018 och 
arbeta aktivt med koloniföreningen Täppan.  

En potentiell framtida uppsägning bör vara i samarbete med koloniföreningen och med 
koloniföreningens medlemmars bästa i åtanken. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv  

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

  

Sverigedemokraterna yrkar med hänvisning till ovanstående att 

- Förslaget till beslut avslås 
 

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet 

 

Fredrik Ottesen Cvetanka Bojcevska Linus Walemo 
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