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§ 49
Val av protokolljusterare
Jasmina Muric (C) och Johan Andersson (S) utses till att jämte ordföranden, justera
protokollet den 23 juni 2020. Catharina Malmborg (M) utses till ersättare.
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§ 50

KS.2020.0236

Godkänna bytesavtal som rör Gäddan 41, del av Städet 4 och del av
Eslöv 54:2
Ärendebeskrivning
Fastigheten Gäddan 41 är belägen vid Bruksgatan i Eslöv. Fastigheten ägs av Stena
Fragmentering AB. Systerbolaget Stena Recycling AB bedriver avfallshantering och
återvinning på fastigheten. Verksamheten har bedrivits under lång tid och påbörjades
redan 1945 av Gotthard Nilsson AB. I takt med att staden har växt och
markanvändningen omkring Gäddan 41 har förändrats har denna typ av verksamhet
blivit allt mindre lämplig i ett så centralt läge.
Eslövs kommun har förhandlat med Stena om en flytt och ett förvärv av Gäddan 41.
Diskussionerna har pågått under lång tid och har intensifierats de senaste åren.
Förhandlingarna har lett fram till ett förslag till bytesavtal som omfattar Gäddan 41,
del av Städet 4 och del av Eslöv 54:2. Eslövs kommun äger Eslöv 54:2 och Eslövs
Industrifastigheter AB äger Städet 4. Bytesavtalet är beroende av att kommunen
förvärvar del av Städet 4 av Eslövs Industrifastigheter AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 79 2020 Förslag att godkänna bytesavtal som rör
Gäddan 41, del av Städet 4 och del av Eslöv 54:2
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
Beredning
Fastigheten Gäddan 41 är ett strategiskt viktigt område för utvecklingen av Eslöv. I
kommunens översiktsplan, Eslöv 2035, är området utpekat som en del av ett
stadsomvandlingsområde med blandad bebyggelse. Just nu pågår arbetet med att ta
fram en fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv som bland annat ska visa hur
området är tänkt att utvecklas. Kommunens rådighet över Gäddan 41 är avgörande
för genomförandet av stadsomvandlingen.
Det finns även andra vinster med att verksamheten på Gäddan 41 flyttar. Kraven för
miljötillstånd kommer bli högre med en ny lokalisering jämfört med de krav som
verksamheten har idag. Mark som troligen är förorenad kommer att saneras. De
tunga transporterna i centrala Eslöv kommer att minska. Förutom dessa positiva
miljöaspekter kommer fastighetsvärdena i området, vid en framtida ändrad
markanvändning till bostäder, att öka vilket kan generera intäkter genom
exploatering och försäljning av byggrätter.
Justerares signatur
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Kommunen och Stena har tittat på flera olika lösningar för att genomföra en flytt.
Under de senaste åren har främst ett alternativ till affärsuppgörelse diskuterats som
resulterat i ett förslag till bytesavtal som omfattar Gäddan 41, del av Städet 4 och del
av Eslöv 54:2. Förslaget bygger på principen att Stena ska hållas skadeslöst och att
bolaget ska ha samma ekonomiska ställning efter flytten. Som ersättning för att
kommunen erhåller Gäddan 41 får Stena en, för deras verksamhet, iordningställd
ersättningsfastighet. Ersättningsfastigheten som består av del av Städet 4 och del av
Eslöv 54:2 ligger vid Maskinvägen i Gryby industriområde. Kommunen ombesörjer
iordningställandet av ersättningsfastigheten så att Stena kan fortsätta bedriva
verksamheten i samma omfattning. Stena sanerar och efterbehandlar de föroreningar,
vilka de som verksamhetsutövare orsakat på Gäddan 41. Efterbehandlingen kommer
utföras till en nivå motsvarande mindre känslig markanvändning. Kommunen
kommer sedan fortsätta sanering ytterligare för att möjliggöra en ändrad
markanvändning i form av bland annat bostäder.
Sammantaget medför bytesavtalet med Stena en viktig förutsättning för att utveckla
östra Eslöv till en blandstad. Affären innebär också samhällsekonomiska vinster, inte
minst för miljön och det finns dessutom möjligheter att framtida intäkter kan täcka
kostnaderna för förvärv, sanering och exploatering. Bytet med Stena finansieras
genom ett exploateringsprojekt. När projektet avslutas kommer
exploateringsprojektets resultat att påverka kommunens resultat.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner bytesavtal avseende Gäddan 41, del av Städet 4
och del av Eslöv 54:2.
Beslutet skickas till
Stena Fragmentering AB
Kommunledningskontoret - Tillväxt
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§ 51

KS.2017.0350

Godkänna markanvisningsavtal avseende byggrätter på
Föreningstorget, del av Eslöv 53:4
Ärendebeskrivning
Inom Föreningstorget pågår ett exploateringsprojekt med syfte att utveckla området i
enlighet med gällande detaljplan som vann laga kraft 2017. Syftet med planen är att
möjliggöra bostäder centralt i Eslöv och att utveckla den offentliga platsen.
Kommunen har genom utlysning av en markanvisningstävling sökt exploatörer som
vill vara med och förverkliga kommunens vision av området. Genom beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 utsågs GBJ Bostadsutveckling
ABs bidrag till vinnare i tävlingen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 70, 2020 Förslag att godkänna markanvisningsavtal
avseende byggrätter på Föreningstorget, del av Eslöv 53:4
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §133, 2019 Markanvisning för
Föreningstorget steg 2
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av sekretess
Beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett markanvisningsavtal för det aktuella
området. Markanvisningsavtalet har tagits fram med utgångspunkt ur
förutsättningarna som redovisades i tävlingsprogrammet i samband med
markanvisningstävlingen samt kommunens riktlinjer för markanvisningar, antagna
av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Markanvisningen innebär att bolaget får en
ensamrätt att, under tolv månader, förhandla med kommunen om en överlåtelse av
marken. Markanvisningsavtalet reglerar också under vilka villkor och till vilket pris
bolaget får förvärva marken av kommunen. Enligt kommunstyrelsens reglemente §
22 ska markanvisningsavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande med
kontrasignering av anställd som kommunstyrelsen bestämmer.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Ordföranden yrkar tillägg till beslutsförslagen med att "kommunstyrelsens
arbetsutskott ska anmäla beslut fattade på delegation till kommunfullmäktige, till
nästkommande sammanträde".
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla tilläggsyrkandet om
att "kommunstyrelsens arbetsutskott ska anmäla beslut fattade på delegation till
kommunfullmäktige, till nästkommande sammanträde" och finner att
kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller
dessa.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet mellan Eslövs kommun och
GBJ Bostadsutveckling AB för Föreningstorget, del av Eslöv 53:4.
- Kommunfullmäktige beslutar att markanvisningsavtalet i detta ärende undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av kommundirektören.
- Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten om förlängning av
markanvisningstiden enligt § 16 och § 19 i detta avtal till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna
överenskommelse om eventuella mindre avvikelser i utformning och gestaltning
enligt § 5 i detta avtal.
- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om
medgivande till överlåtande av markanvisningsavtalet enligt § 21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska anmäla beslut fattade på delegation till
kommunfullmäktige, till nästkommande sammanträde.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
GBJ Bostadsutveckling AB
Kommunledningskontoret - Tillväxt

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

8 ( 34 )

Sammanträdesprotokoll
2020-06-15
Kommunfullmäktige
§ 52

KS.2020.0125

Anta nya grävbestämmelser samt revidera taxa vid ledningsförläggning
och arbete i allmän plats i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta
nya grävbestämmelser samt revidera taxor och bestämmelser om vitesuttag vid
ledningsförläggning och arbete i allmän platsmark i Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 82 2020 Förslag att anta nya grävbestämmelser samt
revidering av taxa vid ledningsförläggning och arbete i allmän plats i Eslövs
kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26, 2020 Revidering av
grävbestämmelser och viten vid ledningsförläggning och arbete i allmän plats i
Eslövs kommun
 Grävningsbestämmelser för allmän plats, reviderade 2019-04-10
 Förslag till Grävbestämmelser för allmän plats
 Taxa vid grävning i allmän plats flik 23a redigerad
 Förslag till Grävbestämmelser för allmän plats med Kommunledningskontorets
förslag till revideringar
 Förslag till Taxa vid grävning i allmän plats med Kommunledningskontorets
förslag till revideringar
Beredning
Den 12 februari 2020 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya grävbestämmelser och att en reviderad taxa samt
bestämmelser om vitesuttag vid grävning i allmän plats. Se bifogade beslutsunderlag.
Kommunledningskontoret föreslår en mindre ändring av dispositionen av
dokumenten samt föreslår att de nya handlingarna antas för att börja gälla vid olika
tidpunkter. I övrigt tillstyrker Kommunledningskontoret miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Av grävbestämmelserna för allmän plats så framgår det under rubrik 11 att om brister
upptäcks kommer vite att utdömas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Kommunledningskontoret föreslår vad gäller dispositionen att de bestämmelser kring
vitesuttag som finns som en bilaga till grävbestämmelserna, istället blir en del av den
taxa som nu också revideras och flyttas över till denna. På så sätt hålls taxan ihop
under ett och samma dokument. Se bifogat beslutsunderlag.
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Vidare föreslår Kommunledningskontoret att det framlagda förslaget till ny taxa ska
börja gälla först den 1 januari 2021. Den nya taxan innebär höjda avgifter för
administrationskostnader kring ansökningar om grävtillstånd och genom att taxan
senareläggs undviks kostnadsökningar för företagen i detta skede. Då de nya
grävbestämmelserna i övrigt underlättar för Miljö och Samhällsbyggnads
verksamhet, föreslår Kommunledningskontoret att grävbestämmelserna antas för att
gälla den 1 juli 2020.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige antar Grävbestämmelser för allmän plats inklusive
Kommunledningskontorets förslag till revideringar, att gälla från den 1 juli 2020.
- Kommunfullmäktige antar revidering av Taxan vid grävning i allmän plats med
Kommunledningskontorets förslag till revideringar, att gälla från den 1 januari 2021.
- Kommunfullmäktige beslutar att Grävningsbestämmelser för allmän plats,
reviderade 2019-04-10, upphöra att gälla den 30 juni 2020.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
Författningssamling
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§ 53

KS.2019.0327

Anta riktlinjer för trädfällning på kommunal mark
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta
riktlinjer för hantering av träd på mark som ägs av Eslövs kommun. Riktlinjerna har
tagits fram inom ramen för ett LONA-projekt och en första version skickades ut på
remiss under 2019. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därefter föreslagit att
riktlinjerna antas.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 81 2020 Förslag att anta riktlinjer för trädfällning i
Eslövs kommun
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §151, 2019 Förslag om antagande
av Eslövs kommuns riktlinjer för trädfällning
 Eslövs kommuns riktlinjer för trädfällning
 Förslag till svar på remiss angående förslag till gemensamma riktlinjer för
trädfällning på kommunal mark
Beredning
De riktlinjer som tagits fram ger förslag till en gemensam arbetsordning vid
hantering av träd på kommunal mark. Riktlinjerna är tänkta att gälla all kommunal
mark samt mark som ägs av kommunala bolag. Riktlinjerna har till syfte att bevara
träd och växtlighet samt att skapa en samsyn för hanteringen av träd inom
kommunen. I huvudsak innebär riktlinjerna att träd i första hand inte ska fällas och
att andra alternativ övervägas. Om fällning ändå behöver ske ska olika åtgärder
vidtas för att stärka och bevara den biologiska mångfalden. Nedtaget träd ska
kompenseras med två nya.
Kommunstyrelsen har i remissvar framfört att man delar riktlinjernas målsättning
och övergripande syfte. Skyddsåtgärder för att bevara träd och växtlighet är
behövliga och viktiga att synliggöra. Det är också klokt med en samsyn inom
kommunens olika delar. Kommunstyrelsen har också efterfrågat en bedömning av de
ekonomiska konsekvenserna av riktlinjerna. Några sådana uppgifter har inte
presenterats i samband med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut och det är
därför svårt att bedöma ifall kostnaderna för att efterleva riktlinjerna är rimliga.
Förfarandet med kompensationsåtgärder tillämpas redan idag av Miljö och
Samhällsbyggnad. Hur andra förvaltningar påverkas har inte redovisats.
Justerares signatur
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Trädpolicyn är vidare avsedd att gälla mark även utanför tätbebyggt område där en
större mängd träd kan finnas på vissa platser. Kommunen äger till exempel drygt 10
hektar skog. Trädpolicyn innebär att eventuella gallrings- och avverkningsåtgärder,
samt intäkter därav, helt uteblir då policyn föreskriver att avverkning i första hand
inte ska ske alls.
Enligt framlagt förslag är trädpolicyn också tänkt att gälla för allmän platsmark med
enskilt huvudmannaskap, där kommunägd mark i olika byar och samhällen efter
beslut av lantmäteriet är upplåten till respektive vägförening i orten. Även om
riktlinjerna kommuniceras på det sätt som föreslagits, och därigenom får viss effekt,
är de inte bindande för vägföreningarna.
Med anledning av de stora konsekvenserna för områden utanför tätorterna bedömer
Kommunledningskontoret att riktlinjerna bör antas att gälla enbart inom
detaljplanerat område och gälla för kommunal förvaltning och kommunala bolag.
Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige antar riktlinjer för trädfällning, att gälla för kommunal
förvaltning och för kommunala bolag inom detaljplanerat område från och med den 1
augusti 2020.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret - Tillväxt
Författningssamling
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§ 54

KS.2020.0229

Anta reviderad måltidspolicy för Eslövs kommun 2020
Ärendebeskrivning
Servicenämnden har enligt beslut § 84, 2020 reviderat Måltidspolicy för Eslövs
kommun. Förslagen Måltidspolicy har under hösten 2019 via remissförfarande
behandlats i nämnder och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 85 2020 Förslag att anta reviderad måltidspolicy för
Eslövs kommun 2020
 Servicenämndens beslut § 84, 2020 Måltidspolicy
 Reviderad måltidspolicy för Eslövs kommun 2020
Beredning
Målet med policyn är att bidra till god hälsa hos våra medborgare och kvalitetssäkra
de måltider som serveras i kommunen. Vidare ska policyn skapa ett gemensamt och
hållbart synsätt på mat och måltider i samtliga kommunala verksamheter. Eslövs
politiska handlingsprogram utgör en grund för policyn, vilken ligger i linje med
politiska mål och visioner för Eslövs kommun. I handlingsprogrammet anges att
arbetet med FN:s klimatmål Agenda 2030 ska integreras i verksamheterna varför
dessa mål tydliggörs i Måltidspolicyn.
Föreliggande förslag till revidering av Måltidspolicy har utifrån remissförslaget
beaktat nämndernas yttranden. Dessa ändringar och tillägg har Servicenämnden
markerat med gul bakgrundstext.
Kommunledningskontoret anser att förslag till reviderad Måltidspolicy är
professionellt, framåtblickande och ansvarsfullt utformat och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Måltidspolicy
att gälla från och med den 1 augusti 2020 varvid nuvarande Måltidspolicy upphör att
gälla.
Kommunledningskontoret har i efterhand upptäckt att det står fel i förslag till beslut.
Nytt förslag till beslut ska vara "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
anta förslag till reviderad Måltidspolicy att gälla från och med den 1 augusti 2020"
inte "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad
Måltidspolicy att gälla från och med den 1 augusti 2020, varvid nuvarande policy
upphör att gälla". Ordförande gör kommunstyrelsen uppmärksam på detta fel.
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Yrkanden
Johan Andersson (S), David Westlund (S), Madeleine Atlas (C), Lars Holmström (V)
och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
Måltidspolicy.
Ronny Thall (SD) yrkar med instämmande av Dennis Larsen (SD) och Fredrik
Ottesen (SD) bifall till Sverigedemokraternas förslag till Måltidspolicy och avslag till
kommunstyrelsens förslag till Måltidspolicy.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige ska anta kommunstyrelsens förslag
till Måltidspolicy eller Sverigedemokraternas förslag till Måltidspolicy. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Måltidspolicy.
Beslut
- Kommunfullmäktige antar reviderad Måltidspolicy att gälla från och med den 1
augusti 2020.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret
Författningssamling
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§ 55

KS.2020.0192

Undantag på grund av Coronapandemin från tillämpning av "Taxor vid
uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler i Eslövs
kommun" för lokala föreningar under april - maj 2020
Ärendebeskrivning
Eslövs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar
efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För föreningslivet innebär det stora
konsekvenser, intäktsmässigt och verksamhetsmåssigt, och inte minst ekonomiskt.
Kultur och Fritid föreslår kultur- och fritidsnämnden att det under april och maj
månad 2020, ska vara nolltaxa för de föreningar som hyr planer eller hallar i
kommunens lokaler samt att det ges ett ekonomiskt stöd till de föreningar som hyr i
externa lokaler. Kultur och Fritid har beräknat kostnaderna för att införa nolltaxa och
ett extra ekonomiskt stöd och har kommit fram till följande:
Nolltaxa 160 000 kronor.
Ekonomiskt stöd för hyra i extern lokal 375 000 kronor.
Totalt 535 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår genom ordförandebeslut att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgiftsbefrielse för föreningarna för april
och maj 2020.
I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har kultur- och fritidsnämndens
ordförande genom ordförandebeslut beviljat anstånd med avgiften för hyra av planer
och hallar för de föreningar som hyr dessa av Eslövs kommun.
Yrkanden
Christine Melinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige besluta att de lokala föreningar som hyr planer och hallar av
Eslövs kommun inte ska debiteras någon avgift under april och maj 2020.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

16 ( 34 )

Sammanträdesprotokoll
2020-06-15
Kommunfullmäktige
§ 56

KS.2020.0011

Godkänna personalbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2019 som ett komplement
till Årsredovisning 2019. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 67, 2020 Förslag att godkänna rapporten
Personalbokslut 2019
 Personalbokslut 2019
Beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av
målarbetet kompletterat med befintlig statistik.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner rapporten personalbokslut 2019 och lägger den till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret - HR-avdelningen
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§ 57

KS.2020.0240

Bildande av ett gemensamt regionalt fiberförsäljningsbolag Sydlänk AB
Ärendebeskrivning
Kraftringen Energi ABs styrelse har tagit beslut om att bolaget ska bli delägare i
ovannämnda bolag, Sydlänk AB, efter inhämtande av ägarnas ställningstagande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 87 2020 Förslag att bilda ett gemensamt regionalt
fiberförsäljningsbolag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förslag till beslut med sammanfattning/bakgrund
Beredning
I bifogat förslag till beslutsunderlag framgår en sammanfattning/bakgrund till
ärendet. Övriga ägare har beslutat eller planerat ta upp ärendet till beslut före
sommaren. Lund har överlåtit beslut i ärendet till styrelsen för bolaget, Lomma har
fattat ett positivt beslut och Hörby behandlar ärendet i juni.
Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner att Kraftringen Energi AB ska bli delägare i
Sydlänk AB.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Kraftringen Energi AB
Lunds kommun
Lomma kommun
Hörby kommun
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§ 58

KS.2020.0009

Godkänna vårprognos 2020 för samtliga nämnder
Ärendebeskrivning
Kommunens första samlade ekonomiska uppföljning sker per den siste april.
Uppföljningen innehåller en prognos för helåret. I år påverkas
prognosförutsättningarna av den rådande pandemin.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 89 2020 Förslag att godkänna vårprognos 2020 för
samtliga nämnder
 Vårprognos 2020 (samtliga nämnder)
Beredning
Kommunen påverkas på olika sätt av den rådande pandemin. Delar av verksamheten
kan redan i samband med vårprognosen identifiera merkostnader och uteblivna
intäkter för tjänster. Vård- och omsorg kommer under året att ha ökade kostnader för
verksamheten vilka bedöms bli sökbara för statsbidrag senare i höst. Regeringen har
den 12 maj ökat anslaget till 5 miljarder och utlovat att ytterligare öka anslaget vid
behov. Tidigare förordning med begränsade medel och prioritering mellan regioner
och kommuner är under omarbetning. Merkostnader ingår därmed inte i prognosen.
Miljö- och samhällsbyggnad (-0,86 miljoner koronr) och kultur- och fritidsnämnden
(-2 miljoner kronor) har däremot uteblivna intäkter i prognosen eftersom dessa
troligen inte kommer att bli sökbara för statsbidrag.
Staten svarar under våren och del av sommaren för sjuklönekostnader vilket kommer
att minska kommunens kostnader. Statsbidrag ges i efterhand och ingår inte i
prognosen. Detta innebär att nämnderna har kostnaden för sjuklön löpande och
statsbidrag utbetalas senare i år. Statsbidragen kommer att fördelas på respektive
nämnd och därmed förbättra nämndernas resultat.
I servicenämndens investeringsredovisning har avseende Sallerupskolan,
Norrevångskolan och Marieskolan justering inte skett i enlighet med fullmäktiges
reviderade investeringsbudget. Rätt belopp ska vara 155, 70 miljoner kronor
respektive 42 miljoner kronor. Kommunens Kontaktcenter anslagsfinansierades från
1 januari 2020 genom omfördelning av anslag från övriga nämnder till
servicenämnden. Överföring av medel skulle bygga på tidigare ersättningsnivå
mellan nämnderna. Enligt barn- och familjenämnden har för stort belopp överförts.
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Omflyttning av 0,07 miljoner kronor sker från kultur- och fritidsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningen avseende drift av gymnasieskolans bibliotek.
Nämnderna är överens.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär medel för uteblivna intäkter inom
miljö- och livsmedelstillsyn med 0,86 miljoner kronor. Kommunledningskontoret
föreslår att eventuella ekonomiska regleringar med anledning av uteblivna intäkter
regleras i samband med årsredovisningen då utvecklingen under resten året är känd.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 6,8 miljoner kronor av anslagna
investeringsmedel inte kommer att nyttjas i år på grund av att VA SYD
omprioriterat.
Servicenämnden fick i samband med budget 2020 i uppdrag av fullmäktige att lämna
överskott med 10 miljoner kronor. Nämndens prognos är ett underskott med 10
miljoner kronor det vill säga överskott kommer inte att lämnas. Nämnden begär att
kommunstyrelsen beslutar att avskriva effektiviseringskravet. En extern utredning är
upphandlad som en åtgärdsplan för ekonomi i balans som ska genomlysa
organisation, ekonomi och fastighetsförvaltningen vilken beräknas vara klar i
september.
Servicenämnden prognosticerar ett mycket lägre investeringsgenomförande än vad
som är beslutat av fullmäktige. Endast 165,5 miljoner kronor beräknas bli
disponerade. 295 miljoner kronor föreslås flyttas fram i tiden. Prövning sker i
samband med den pågående budgetprocessen inför 2021-2025.
Vård-och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott för året (ordinarie
verksamhet) med 9,6 miljoner kronor förutom merkostnader för pandemin vilka
beräknas täckas av kommande statsbidrag.
Sammantaget blir prognosen för kommunens nettokostnad för verksamhet ett
överskridande med 16 miljoner kronor. Prognosen bedöms osäker med anledning av
pandemins utveckling och möjligheten till statsbidrag för kommunens merkostnader.
Årets resultat blir ett underskott med 10,5 miljoner kronor. Statsbidrag till
kommunens sjuklönekostnader kommer att minska underskottet.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. tilldela barn- och familjenämnden kompensation för tillkommande hyreskostnader
för Norrevångskolanf-6 och Flyingeskolan med 1,2 miljoner kronor ur
kommunstyrelsens medel för tillkommande hyror.
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2. uppdra åt servicenämnden att återkomma med en rapport till kommunstyrelsens
om anslagsfinansieringen av Kontaktcenter för att säkerställa korrekt
omfördelningsbelopp i samband med budget 2020.
3. hantera eventuell kompensation för uteblivna intäkter för miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden inför årets slut.
4. avslå miljö-och samhällsbyggnadsnämndens begäran om medel för inventering
och riskklassificering av nedlagda deponier då denna behandlats senast i samband
med budget 2020 och uppdra åt nämnden att omprioritera för att fullfölja sitt
åtagande.
5. bevilja miljö-och samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för
skötsel av nytillkommande ytor med 0,1 miljoner kronor för genomförd investering
i Solvägen/Trehäradsvägen inom kommunstyrelsens disponibla medel för
tillkommande hyror.
6. avvakta hantering av servicenämndens begäran om avskrivning av
effektiviseringskravet med 10 miljoner kronor till kommunens delårsrapport då den
externa utredningen är klar och uppmana nämnden att fortsätta effektivisera
verksamheten.
7. godkänna servicenämndens begäran att utreda den framtida tolkförmedlingen.
8. föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vårprognosen för 2020.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Vårprognosen för 2020.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna i Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i
beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisionen
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§ 59

KS.2019.0001

Revidera kommunens investeringsbudget för 2020-2024 avseende
tillbyggnad för kulturskolan vid Lilla Teatern
Ärendebeskrivning
I kommunens budget 2020 som antogs av fullmäktige i november 2019 ingår
investeringsbudget och plan för perioden 2020 till 2024. I budgeten under finansiell
analys på sidan 17 framgår att vissa av kommunen planerade investeringar i
förskolor och skolor ska prövas på nytt med anledning av servicenämndens begäran
om ökade investeringsramar.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 att revidera investeringsbudgeten
gällande Norrebo förskola, Marieskolan, Sallerupskolan, Östra skolan och
Norrevångsskolan. I ärendet framgick att Kulturskolan skulle behandlas som ett eget
ärende senare.
Avseende Kulturskolan har tidigare i planeringen funnits alternativ med förhyrning
via kommunens bostadsbolag. I ett ännu tidigare skede övervägdes investering i
befintliga skollokaler. I investeringsbudgeten finns inget investeringsbelopp beslutat.
Driftsmässigt finns en maximal hyra för Kulturskolan med 3,5 miljoner kronor i
2021 års hyresnivå planerad inom kommunstyrelsens disponibla medel i den
ekonomiska planen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 90 2020 Förslag att revidera kommunens
investeringsbudget för 2020-2024, avseende tillbyggnad för kulturskola vid Lilla
Teatern
 Kommunfullmäktiges beslut § 15 2020 Revidering av kommunens
investeringsbudget 2020-2024
 Servicenämndens beslut §117, 2019 Investeringsprojekt kulturskola - Skede
kundbehov/förstudie
 Redogörelse för tidigare skede kring Kulturskola
Beredning
Servicenämnden har i en förstudie tagit fram kostnader för två alternativa placeringar
av Kulturskolan. Alternativ 1 tillbyggnad av Lilla Teatern och alternativ 2
nybyggnation.
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Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen väljer alternativ 1 tillbyggnad av Lilla
Teatern utifrån ett ekonomiskt perspektiv med en investeringsram på 43 miljoner
kronor varav 2,5 miljoner kronor avsätts för programskede och projektering.
Programskedet beräknas ta 4 månader. Servicenämnden har godkänt genomförd
förstudie/kundbehovsunderlag i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
lokalprogram. Förslaget innebär en hyreskostnad med 3,4 miljoner kronor för kulturoch fritidsnämnden.
Alternativet 2 med en nybyggd kulturskola innebär en investering med 57 miljoner
kronor och en hyreskostnad med 4,3 miljoner kronor. Alternativ 2 kan ske i egen ägd
lokal eller förhyrning vilket dock förutsätter upphandling.
Kommunledningskontoret bedömer i enlighet med servicenämnden att en tillbyggnad
av Lilla Teatern är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet som
servicenämnden beaktat vid omprövningen i december 2019. Integrering av
Kulturskolan i befintlig nya Östra skolan etapp 2 som i ett tidigt skede fanns bland de
alternativa placeringarna av Kulturskolan är inte vidare utredd. Ombyggnad av Nya
Östra skolan etapp 2 för årskurs 7-9 ska huvudsakligen genomföras i år och avslutas
under 2020. Eleverna från Källebergsskolan ska enligt planerna flytta in efter
sommaren i en delvis renoverad skola.
Kulturskolan är idag evakuerad från Rådhuset. Med anledning av den planerade
renoveringen av före detta Bergagymnasiet för Källebergsskolans elever under våren
och sommaren samt tidsaspekten avseende det temporära hyresavtalet för
Kulturskolan bör möjligheten att integrera den nya Kulturskolan i Nya Östra skolan
falla som möjlighet. Vid årsskiftet 2019-12-31 fanns 0,113 miljoner kronor i
redovisade kostnader för projektet. Tidigare kostnader är resultatförda i bokslut
2018.
Kommunledningskontoret konstaterar att Lilla Teatern kan nyttjas för annan aktivitet
under förmiddagar och helger exempelvis för förenings- eller konferensverksamhet
kopplat till Medborgarhuset som vanligtvis är högt inbokat. På grund av
coronapandemin har dock bokningssituationen förändrats drastiskt.
Om tillbyggnaden och därmed betalningsplanen kommer igång redan under senare
delen av året föreslår Kommunledningskontoret tidigareläggning av
investeringsmedel för 2020 i samband med delårsrapporten.
Yrkanden
Christine Melinder (M) yrkar med instämmande av Umihana Rasovic Kasumovic
(V) och Johan Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerares signatur
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Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: "för
att kompletteras med tidigare fattade beslut och utredningar kopplat till Kulturskolan,
samt ta gamla Bergagymnasiet i beaktande som ytterligare ett alternativ.
Sverigedemokraterna är generellt skeptiska till den utdragna och i många stycken
kontroversiella hanteringen av en investering i en kulturskola i Eslövs kommun.
Underlaget till detta ärende är direkt undermåligt och saknar flera väsentliga
handlingar. Inte minst den tidigare stora utredningen som gjordes om var
Kulturskolan skulle ta vägen innan ens Spritfabriken var aktuell. För att kunna få ett
helhetsgrepp kring frågan om Kulturskolan vore det klädsamt ifall underlaget även
innehåll tidigare beslut och relevanta handlingar kopplat till ärendet. Istället är det
enda relevanta underlaget ett beslut ifrån Kommunstyrelsen som inte ens är fastställt
av Kommunfullmäktige och därmed kan förändras innan det vunnit laga kraft. En
viktig aspekt som genom avsaknaden av handlingar och mer specifikt utredningen är
alternativet gamla Bergagymnasiet som nu helt har lyfts bort. Under
kommunledningsresan till Asker tidigare i år besökte man en skola där samarbetet
med en kulturskola påvisade positiva effekter för både skolan och kulturskolan.
Lokalerna fick bättre och effektivare användningsområden där synergieffekterna var
påtagligt stora. Sverigedemokraterna är med anledning av detta positiva till att hitta
utökade och förbättrade användningsområden för samtliga lokaler inom Eslövs
kommuns förvaltning".
Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet samma
dag eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
ska avgöra ärendet samma dag.
Ordföranden ställer sedan frågan om kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsen förslag till beslut och finner så.
Beslut
Kommunfullmäktige reviderar investeringsbudgeten för 2020 och för planperioden
2021-2024 enligt följande:
- Lilla Teatern byggs till enligt servicenämndens förslag utifrån kultur- och
fritidsnämndens framtagna lokalprogram med en investeringsbudget 2020 med 2,5
miljoner kronor för program- och projekteringsskedet och 40,5 miljoner kronor under
2021, totalt 43 miljoner kronor.
- Servicenämnden ges i uppdrag att omförhandla hyreskontraktet med Eslövs
Bostads AB avseende de temporära lokaler som idag förhyrs på Östergatan.
Justerares signatur
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Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
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§ 60

KS.2020.0190

Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Syd 2019 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har överlämnat förslag till årsredovisning 2019 för
godkännande av kommunfullmäktige och beviljande av ansvarsfrihet. I
kommunalförbundet ingår fem kommuner.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 64, 2020, Förslag till godkännande av årsredovisning
för Räddningstjänsten Syd 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Räddningstjänsten Syd uppvisar ett årets resultat med knappt 6,3 miljoner kronor och
ett balanskravsresultat med knappt 1,6 miljoner kronor. I budgeten för 2019
planerades ett nollresultat. De finansiella målen är i allt väsentligt uppfyllda och
kravet på balans i ekonomin är uppfyllt. Måluppfyllelsen av de fyra effektmålen
bedöms av förbundet som delvis uppfyllt; målet om ökad trygghet bedöms uppfyllt,
färre olyckor bedöms som delvis uppfyllt, ökad kunskap uppfyllt och målet snabbare
och effektivare bedöms delvis uppfyllt.
I övrigt så framgår det av årsredovisningen att de finansiella placeringarna avseende
pensioner är högre än aktuell skuld med cirka 8 miljoner kronor. Det egna kapitalet
uppgår till 22,5 miljoner konor att jämföra med mål på 7 miljoner kronor.
Revisionen har inga anmärkningar.
Jäv
Tony Hansson (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller beslut i
ärendet.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Räddningstjänsten Syd
och bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.
Justerares signatur
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Beslutet skickas till
Räddningstjänst Syd, styrelsen
Revisionen
Kommunledningskontoret
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§ 61

KS.2019.0538

Godkänna årsredovisning för Finsam 2019 samt bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet Mittskåne har
översänt årsredovisningen för 2019 till ägarna för godkännande samt prövning av
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 88 2020 KS Förslag att godkänna årsredovisning för
FINSAM 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 Årsbokslut 2019 för Finsam MittSkåne
 Skrivelse från förbundschef på uppdrag av ordförande daterad 4 maj 2020
 Revisionsberättelse Finsam MittSkåne för 2019
 Revisionsrapport Finsam MittSkåne för 2019
Beredning
Förbundet har under flera år fått kritik för att inte uppfyllt det Nationella rådets
rekommendationer att 20 procent av medlemsintäkterna är ett riktmärke på hur stort
det egna kapitalet kan vara. För 2019 uppfylls denna rekommendation.
Utförd revision föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Dock framkommer i revisionsrapporten från KPMG daterad 28 april 2020 en rad
brister. Det saknas balanskravsutredning i årsredovisningen, det finns inte några
tydliga protokollförda beslut gällande medelstilldelningen, det finns endast en
attestant på samtliga stickprov medan attestordning anger att belopp överstigande 3
basbelopp ska attesteras av ordförande, fullmakt finns ej avseende att betalningar ska
göras två i förening och i årsredovisningen saknas finansiellt mål.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen begär att styrelsen för
Samordningsförbundet snarast återkommer med en rapport över att framförda brister
i KPMGs revisonrapport är åtgärdade i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt
enligt lag.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutet skickas till
Styrelsen för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby
Kommunledningskontoret
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§ 62

KS.2020.0205

Entledigande av Håkan Olsson (C) från uppdrag som ledamot och vice
ordförande i styrelsen för Eslövs industrifastigheter AB samt val därav
Ärendebeskrivning
Håkan Olsson (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdraget
som vice ordförande i styrelsen för Eslövs industrifastigheter AB.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Madeleine Atlas (C) nominerar Anders Molin (C) till ledamot och vice ordförande i
styrelsen för Eslövs industrifastigheter AB.
Beslut
- Håkan Olsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot och vice ordförande i
styrelsen för Eslövs industrifastigheter AB.
- Anders Molin (C) utses till ledamot och vice ordförande i styrelsen för Eslövs
industrifastigheter AB.
Beslutet skickas till
Håkan Olsson (C)
Anders Molin (C)
Eslövs industrifastigheter AB
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret - löneenheten
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§ 63

KS.2020.0224

Entledigande av Elise Rosberg (V) från uppdrag som ledamot i kulturoch fritidsnämnden samt val därav
Ärendebeskrivning
Elise Rosberg (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdraget
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Beslut
- Elise Rosberg (V) entledigas från uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
- Mauricio Sanchez (V) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Elise
Rosberg (V).
- Alexandra Nikoleris (V) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter
Mauricio Sanchez (V).
Beslutet skickas till
Elise Rosberg (V)
Alexandra Nikoleris (V)
Mauricio Sanchez (V)
Nämndsekreterare i kultur- och fritidsnämnden
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§ 64

KS.2018.0189

Val av ytterligare 6 nämndemän för innevarande mandatperiod
Ärendebeskrivning
Den pågående Coronapandemin har lett till att Folkhälsomyndigheten i ett allmänt
råd uppmanat bl.a. personer över 70 år att inte vistas på platser där människor
samlas. Tingsrätten har därför valt att återkalla kallelserna till tjänstgöring som
nämndeman för denna grupp. Återkallelsen gäller så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation består.
Återkallelsen berör en stor del av tingsrättens nämndemän totalt 45 av 133 personer.
Det har därför uppstått ett behov av att valförsamlingarna snarast utser fler
nämndemän som kan tjänstgöra vid tingsrätten. För att bibehålla den proportionella
fördelningen mellan kommunerna bör nyvalet motsvara det antal nämndemän som
inte längre kallas.
Lunds tingsrätt anmäler ett önskemål om att fullmäktige i Eslövs kommun utser
ytterligare 6 nämndeman i tingsrätten för innevarande mandatperiod, det vill säga till
och med sista december 2023.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Följande personer har nominerats:
Kerstin Ekoxe
Svante Norrhem
Yngve Mark
Per Fritz
Klars Holger Jönsson
Maria Bohr Frank
Beslut
- Kommunfullmäktige utser följande personer som nämndemän i Lunds tingsrätt till
och med den 31 december 2023:
Kerstin Ekoxe
Svante Norrhem
Yngve Mark
Justerares signatur
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Per Fritz
Klars Holger Jönsson
Maria Bohr Frank
Beslutet skickas till
Lunds tingsrätt
Samtliga valda nämndemän
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret - Löneenheten
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§ 65
Anmälningar för kännedom
KS.2020.0209-1

Preliminär budget för Sydvatten AB 2021

KS.2020.0226-1

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

KS.2020.0049-4

Redovisning av partistöd 2019 från Miljöpartiet (MP)

KS.2020.0049-5

Resultatrapport för 2019 från Miljöarptiet (MP)

KS.2020.0049-6

Resultatrapport för 2019 från Miljöpartiet (MP)

KS.2019.0337-1

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 57, Ej
verkställda beslut 2019 kvartal 1

KS.2019.0337-3

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 41, 2020:
Rapportering av ej verkställda beslut, 2019 kvartal 4

KS.2020.0049-7

Redovisning av partistöd 2019 från Moderaterna (M)

KS.2020.0049-8

Ekonomisk redovisning av användning av partistöd under 2019
från Moderaterna (M)

KS.2020.0049-9

Granskningsrapport för 2019 för Moderaterna (M)

KS.2020.0049-10

Redovisning av erhållet partistöd, granskningsrapport samt
revisionsberättelse för 2019 från Liberalerna (L)

KS.2020.0177-5

Beslut reservera tidigare resultatöverskott för VA Eslöv

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
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