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§ 12
Ändring av föredragningslista
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
Ärende 2: Val av protokolljusterare
Ärende 13: Val efter Kenneth Jönsson (S) från uppdragen som ledamot i Eslövs
Bostads AB, styrelseledamot/ordförande i Eslövs Industrifastigheter AB och
styrelseledamot/ordförande i Fastighets AB Gäddan
Ärende 14: Entledigande av Peter Mörberg (SD) från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige
Ärende 15: Entledigande av Laila Fast Petrovic (V) från uppdraget som ersättare i
barn- och familjenämnden
Ärende 16: Anmälningar för kännedom
Paragrafen är justerad
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§ 13
Val av protokolljusterare
Cvetanka Bojcevska (SD) och David Westlund (S) utses till att jämte ordföranden,
justera protokollet den 3 mars 2020. Tony Ekblad (M) utses till ersättare.

Paragrafen är justerad
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§ 14

KS.2018.0030

Information om en ny stambana, Hässleholm - Lund
Ärendebeskrivning
Sofia Bremer, projektledare för Projektet Hässleholm-Lund informerar om att
Trafikverket har i uppdrag att planera för nya stambanor. Transportsystem behöver
ständigt utvecklas och förbättras och på den befintliga järnvägen finns det inte plats
för fler tåg. Samtidigt ökar antalet resenärer och tågoperatörer som vill köra tåg. Så
för att öka möjligheten till hållbara och tillförlitliga resor och godstransporter på
järnväg planerar och bygger Trafikverket nya stambanor.
Syftet med de nya stambanorna är att tillföra kapacitet i Sveriges järnvägssystem så
att även befintligt system förbättras, restiderna förkortas, förutsättningar för regional
utveckling blir bra och att hållbara resor och transporter främjas. Fördelarna med
en ny stambana är snabbare resor genom Skåne. Med snabba regionaltåg blir det
enklare att bo på en ort och arbeta eller studera i en annan del av Skåne. Med en ny
stambana blir tågavgångarna fler och tätare i Skåne. När fjärrtågtrafiken flyttas till
höghastighetsjärnvägen kan fler regionala och lokala tåg köra på Södra stambanan,
vilket avlasta denna. Det gör att ännu fler resenärer kan välja tåget framför bilen och
att det blir ännu lättare att åka tåg från tillexempel Höör och Eslöv. Det ger
Trafikverket mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare
järnvägssystem med bättre punktlighet. Resenärerna kan bättre lita på att tåget både
avgår och kommer fram i tid. I framtiden, när den nya stambanan mellan Malmö och
Stockholm är färdigbyggd i sin helhet, kommer snabbtåg köra mellan Skåne och
Stockholm avsevärt mycket fortare än idag. De förkortade restiderna möjliggör fler
resor över dagen och gör tåget till ett hållbart alternativ till flyget.
Trafikverkets planläggningsproess består av flera steg då det är ett stort och
komplext projekt. Vi är nu i lokaliseringsskedet som innebära att hitta en lokalisering
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet med järnvägen ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska även tas till naturoch kulturvärden och landskapsbilden.
Det pågår kontinuerliga samråd, även riktade sådana då man kan komma med
synpunkter på material som presenteras. Det kommer att vara "öppna hus möten" för
allmänheten, bland annat i Eslöv. Vid första samrådet är syftet att både informera om
projektet och att få in kunskap och information som är bra för Trafikverket att ha
i kartläggningen av förutsättningarna.
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Moa Åhnberg, planarkitekt som arbetar med översiktliga planeringsfrågor i Eslövs
kommun berättar hur Eslövs kommun har tagit sig an projektet. Tillsammans med
Höör så initierades ett projekt med Region Skåne för att öka kunskapen och
förståelsen för projektet. Det har resulterat i en rapport som kommunfullmäktige tagit
del. Även arbetsgrupper bestående av både tjänstepersoner och politiker har
skapats. Inspelen från arbetsgrupperna har varit viktiga när kommunen har funderat
hur man ska ta sig an projektet.
Eslövs kommun har tagit fram tre övergripande ställningstagande för hur man ska
agera i arbetet. Tanken är att de ska bli mer konkreta ju längre man kommer i
processen. Kommunens översiktsplan är från 2018, i den finns ett antal
utvecklingsstrategier hur man ska arbeta med den fysiska planeringen. I planen finns
även tre övergripande målbilder vilka är, regional stjärna, hållbara lägen och lätt att
leva livet. Avstamp i projektet har varit att det inte är ett arbete som handlar om nu
eller imorgon utan i framtiden i ett längre perspektiv, det är en möjlighet att skriva
historia genom de beslut som tas samt att fundera vad som är viktigt i perspektivet.
Moa berättar även om Eslöv i ett historiskt perspektiv och bland annat om att en ny
stambana är vårt bidrag till kommunens framtida historia. Men även att de historiska
elementen i kommunen såsom sjöar, åar, kyrkor, lantbruk, slotten, stambanan och
motorvägen är viktigt att ha kvar i vårt landskap. En ny stambana är ett intrång i
landskapet. Allt som man tar i anspråk vid en anläggning av en ny stambana går inte
att återställa eller kompensera. Jordbruksmark kan inte återställas och ska därför tas i
anspråk i minsta möjliga grad. Annat som inte kan återställas eller kompenseras
för är de "Tysta områdena" och ska påverkas i så liten omfattning som möjligt.
Rönne å är ett område som måste passeras med stor varsamhet och som inte
heller går att återställa och är ett område kommunen vill utveckla. Tanken i
översiktsplanen och i planeringsarbetet är att Eslövs kommun ska utvecklas
med goda förbindelser, fler bostäder och möjligheten att skapa områden för
rekreation. Dessa mål får inte hindras till förmån för en ny stambana.
Ett första samråd äger rum den 12 mars klockan 15-19.30 i Carl Engströms skolan.
Öppet hus, välkomna!

Beslut
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 15

KS.2019.0001

Revidering av kommunens investeringsbudget 2020-2024
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 kommer att prövas på nytt med anledning av servicenämndens
begäran om ökade investeringsramar. Detta gäller Norrebo förskola, Marieskolan,
Sallerupskolan, Östra skolan, Norrevångsskolan samt Kulturskolan. Nämnden har
fått i uppdrag att på nytt pröva dessa investeringar vilket skett vid nämndens
sammanträde i december 2019 respektive januari 2020. Avseende Kulturskolan
kommer detta ärende att behandlas som ett eget ärende på kommunstyrelsens
sammanträde i mars.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 20 2020 Förslag till revidering av kommunens
investeringsbudget 2020-2024
 Servicenämndens beslut §131, 2019 Sallerupsskolan investeringsprojekt Byggprojekt Skede Program
 Servicenämndens beslut §132, 2019 Norrebo förskola investeringsprojekt Byggprojekt Skede Förstudie
 Servicenämndens beslut §133, 2019 Gamla Östra skolan investeringsprojekt Byggprojekt Skede Tidig information
 Servicenämndens beslut §134, 2019 Marieskolan investeringsprojekt Byggprojekt Skede Program
Beredning
I budgetdokumentet framgår på sidan 17 att eventuella kostnader för rivning av
byggnader och temporära paviljonger under byggtiden av ovannämnda investeringar
inte är beaktade inom kommunens driftsbudget och plan varför förtydligade har skett
att det i kommunens budget inte finns ett planerat utrymme för utökad driftsbudget
för kostnader som uppkommer i samband med investeringsprojekten till exempel
rivning och kortsiktiga lösningar vilket innebär att rivning/nybyggnad ska prövas
gentemot om- och tillbyggnad för projekten Sallerupskolan och Norrebo förskola.
Dessa aspekter är delvis beaktat i samband med servicenämndens omprövning av
investeringsärendena.
Sallerupskolan:

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

9 ( 35 )

Sammanträdesprotokoll
2020-02-24
Kommunfullmäktige
Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avsätta 155 mnkr
för investering i en ny Sallerupskola varav 3 mnkr avsätts för projektskedet.
Projekteringsskedet beräknas till tre månader. Därefter följer upphandling av
byggentreprenaden. Nämnden har också beslutat om att utreda ett ekonomiskt
effektivare alternativ till temporär uppställning av paviljonger.
Kommunledningskontoret konstaterar att i kommunens investeringsbudget
finns avsatt 185 mnkr varav 160 mnkr i år till ny Sallerupskola. Servicenämnden har
under 2019 framfört behov av ökad investeringsram till 202 mnkr. Aktuellt förslag
från omprövningen i december 2019 innebär lägre investeringsram men att kostnader
uppstår för kommunens drift under 2020/21 för paviljonger under byggperioden och
för rivning av befintlig skola. Enligt redovisningsreglerna ska kostnader för rivning
belasta kommunens driftsresultat samma år som rivningen utförs. Medel för detta
finns inte beaktat i kommunens budget 2020 eller inom planperioden. Ett av syftena
med omprövningen av Sallerupskolan var att minska kommunens direkta
driftseffekter.
Enligt servicenämndens driftsbudget för projektet enligt bilaga blir kommunens
driftskostnader år ett det vill säga 2021, för rivning cirka 10,5 mnkr, resultatföring av
restvärde befintlig skola cirka 2,6 mnkr (2020 års värde), etablering av paviljonger
cirka 7,65 mnkr, kostnad för förtida utträde av befintliga paviljonger cirka 0,7 mnkr.
Hyra för de nya paviljongerna blir netto cirka 2,4 mnkr. Kommunledningskontoret
konstaterar att kommunens driftsplan för 2021 inte kan hantera dessa tillkommande
driftskostnader inom planerat överskott utan omprioriteringar blir i så fall
nödvändiga. Även under 2022 finns inte ett finansiellt utrymme enligt nuvarande
ekonomisk plan. Servicenämndens beslut om en kostnadseffektivare lösning än
temporära paviljonger är väsentlig för projektets genomförande. Rapport om skolans
skick har ej redovisats och inget alternativ till rivning föreligger i ärendet. Skolan är
byggd 1979.
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbeloppet för projektet ändras i
enlighet med Servicenämndens förslag till 155 mnkr varav 3 mnkr avsätts för
projektskedet under 2020. Driftseffekter hanteras i samband med budget 2021.
I projektet finns cirka 4,9 mnkr i redovisade kostnader vid utgången av 2019 för
arkitekter, kostnadskalkylering och andra typer av konsultköp fördelat på 97
kostnadsposter/fakturor. Servicenämnden begär nu ytterligare 3 mnkr för kommande
projektskede. Tillsammans innebär detta att upp mot 8 mnkr av
investeringsmedlen används före byggstart.
Norrebo förskola:
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Servicenämnden föreslår vid omprövningen i december 2019 att kommunstyrelsen
avsätter 71 mnkr för projektet avseende 12 avdelningar varav 2 mnkr avsätts för
programskedet. Nämnden har beslutat att utredning ska ske om alternativ med 6
avdelningar samt konsekvenser om byggnation sker genom SKR upphandling av
förskolelokaler.
Kommunledningskontoret konstaterar att i budget finns 45 mnkr avsatt.
Servicenämnden har under 2019 begärt ökning till 80 mnkr.
Kommunledningskontoret och serviceförvaltningen har haft en positiv genomgång
med Sveriges Kommuner och Regioner om deras upphandlade koncept för
förskolelokaler. Konceptet är ändamålsenligt avseende Norrebo förskola och
kostnadseffektivt. Norrebo förskola med 12 avdelningar ersätts därmed med 2
förskolor med 6 avdelningar. En ny 6-avdelnings förskola börjar byggas 2021 på
samma plats där den nuvarande Skogsgläntans förskola befinner sig. Skogsgläntans
förskola har ett temporärt bygglov som löper ut våren 2022.
Planeringsförutsättningarna är att befintliga Norrebo förskola finns kvar åtminstone
tills den nuvarande Skogsgläntans förskola är ersatt med en ny. Kostnader för
paviljonger undviks därmed. En ny sex avdelningsförskola bedöms inrymmas i
befintligt avsatta medel.
I projekt finns 0,5 mnkr i redovisade kostnader vid årsskiftet.
Gamla Östra skolan:
Servicenämnden föreslår efter omprövning av ärendet vid sammanträdet i december
att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avsätta 19 mnkr för projektet varav 0,5
mnkr för förstudieskedet. Nuvarande budget är 10,7 mnkr avseende inre renovering.
Lokalprogram finns ännu inte framtaget.
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbudgeten bibehålls med 10,7 mnkr
i avvaktan på att lokalprogram och förstudie färdigställs. Investeringsmedel är avsatt
2020 med 3 mnkr och 7,7 mnkr 2021. Investeringsmedlen kommer troligen att
nyttjas först 2022.
Marieskolan:
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige avsätta 42 mnkr för
ombyggnad av Marieskolan varav 3 mnkr avsätts för projektskedet. Skolan
beräknas vara klar i oktober 2021. Servicenämnden begärde under 2019 ändring till
69,4 mnkr i investeringsbelopp. Förändringar i projektets omfattning har därefter
skett varför ny trafiklösning, tillagningskök och matsal inte ingår. Omklädningsrum
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för idrott hanteras inom servicenämndens driftsbudget enligt uppgift från
förvaltningen.
Kommunledningskontoret konstaterar att i budget 2020 finns 40 mnkr avsatt till
projektet varav 36 mnkr för 2020.
Vid årsskiftet finns kostnader med cirka 3,7 mnkr redovisat på projektet, för
arkitekter, kostnadskalkylering och andra typer av konsultköp fördelat på 100
stycken kostnadsposter/fakturor. Servicenämnden begär nu ytterligare 3 mnkr för
kommande projektskede. Tillsammans innebär detta att upp mot 8 mnkr av
investeringsmedlen används före byggstart.
Norrevångsskolan:
I budget 2020 finns 195 mnkr avsatt för projektet. Servicenämnden behandlar
omprövning av investeringsprojektet först vid sammanträde den 22 januari.
Serviceförvaltningens förslag är ändring av investeringsbeloppet till 70 mnkr varav 2
mnkr avsätts för förstudieskedet 2020. Projektet ”skola centralt” kan komma att
kunna läggas ned vilket dock bygger på att kommunen fortsätter hyra Fridasroskolan
av Eslövs Bostads AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott har bedömt nödvändiga
åtgärder till 69,3 mnkr vid sammanträdet i september 2019.
Kommunledningskontorets förslag till beslut är preliminärt i avvaktan på
servicenämndens sammanträde de 22 januari.
Samlad effekt av föreslagna revideringar för kommunens investeringsbudget, mnkr
Objekt

Kf-ram

Ny Kf
ram

Sallerupskolan

185

155

Norrebo förskola 45

45

Östra skolan

10,7

10,7

Marieskolan

40

42

Norrevångsskolan 195

70

Summa

322,7
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Kommunledningskontoret återkommer inom kort till kommunstyrelsen med en
komplett investeringsbudget fördelad per år för 2020 och planperioden inklusive
pågående investeringsprojekt som överförs till 2020.
Föreslagen revidering av kommunens investeringsbudget möjliggör överslagsvis
resultatföring (drift) av rivningskostnader för Sallerupskolan och Norrebo förskola i
förhållande till budget 2020 och för den ekonomiska planperioden. Två osäkerheter
kvarstår. Tillkommande hyra för eventuell fortsatt förhyrning och utveckling av
Fridasroskolan och eventuella paviljongkostnader under byggnationen av ny
Sallerupskola.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige besluta att revidera investeringsbudgeten för 2020 och för
planperioden 2021-2024 enligt följande:


Investeringsbeloppet för ny Sallerupskola ändras i enlighet med
Servicenämndens förslag till 155 mnkr under 2021 varav 3 mnkr avsätts för
projektskedet under 2020.
 Tillkommande driftskostnader för genomförandet av den nya Sallerupskolan
avseende rivning och restvärde hanteras i samband med budget 2021.
 Uppdra till servicenämnden att finna en kostnadseffektivare lösning än
temporära paviljonger vilket är en förutsättning projektets genomförande.
 En ny 6-avdelningars förskola byggs sidan om Norrebo förskola med
oförändrad investeringsram med 45 mnkr 2021 varav 2 mnkr avsätts för
programskedet och projektering.
 Investeringsbelopp för Östra skolan (gamla) bibehålls med 10,7 mnkr under
åren 2020/2021 vilket inkluderar 0,5 mnkr för förstudieskedet 2020.
 Investeringsbelopp för ombyggnad Marieskolan ökas med två mnkr till totalt
42 mnkr under åren 2020/2021 varav 3 mnkr avsätts för projektskedet.
 Investeringsbelopp för tillbyggnad av Norrevångsskolan fastställs till 70
mnkr under åren 2021/2022 varav 2 mnkr avsätts för förstudie 2020.
 Servicenämnden ska kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsen
avseende status på samtliga objekt, dock minst 2 gånger per år.
Deltar inte
Fredrik Ottesen (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 16

KS.2020.0036

Revidering av plan- och bygglovstaxan för Eslövs kommun avseende
taxan för planbesked, detaljplaner och områdesbestämmelser
Ärendebeskrivning
De flesta kommunerna tar betalt för nya detaljplaner genom att skriva avtal med
exploatörer och i avtalen reglera kostnader och andra villkor. För att kommuner ska
ha rätt att ta betalt ska det framgå i en politiskt antagen plantaxa hur plantaxan är
konstruerad, även i de fall den regleras via avtal. Den föreslagna revideringen ska
säkerställa att kommunen uppfyller de lagkrav som finns. Anledningen till att det är
viktigt att kunna ta betalt genom avtal är att det innebär att kommunen kan ta betalt i
samband med framtagandet av detaljplaner, istället för vid bygglov som kan inträffa
många år senare, och att intäkten blir säkrare.
När en ny plantaxa beslutas behöver kommunen ta fram en målsättning för hur stor
del av planarbetet som ska vara intäktsfinansierat och hur stor del skattekollektivet
ska betala. Kommunledningskontoret föreslår att kostnaderna för att ta fram en
detaljplan i Eslöv ska bli cirka 20 procent dyrare för de sökande.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 oktober 2015 att inte ta ut någon avgift för
planbesked. Kommunledningskontoret föreslår att avgift för planbesked, enligt Planoch bygglovstaxa för Eslöv, ska införas för att bekosta kommunens arbete i samband
med planbesked. De ökade intäkterna ska finansiera framtagandet av fler
detaljplaner.
Kommuner får ta ut avgifter av privatpersoner, företag och andra intressenter för
bland annat planbesked och detaljplan enligt 12 kapitlet 8-11 §§ plan- och bygglagen
(PBL). Rätten att ta betalt för detaljplaner är kopplad till att kommunen har en
antagen plantaxa som bestämmer villkoren för avgifterna, 12 kapitlet 10 § PBL.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa, KS 2020-02-04
 Nuvarande plan- och bygglovstaxa, reviderad 2016-12-19
 Kommunfullmäktiges beslut om justering av taxa gällande planbesked, § 135
2015

Justerares signatur
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Beredning
I samband med att villkoren för plankostnader förtydligas i plantaxan föreslås att en
modell för beräkning som baseras på byggrättens storlek införs. Beräkningsmodellen,
utifrån byggrättens storlek, är en standard som är framtagen av Sveriges Kommuner
och Regioner 2011 (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting). Idag baseras
kostnaden på uppskattningar av hur lång tid som kommunen beräknar att
detaljplanen kommer att ta. Den föreslagna beräkningsmodellen är mer rättvis,
enklare att tillämpa, mer förutsägbar och kostnaden för den sökande kopplas
tydligare till den nytta som detaljplaneförslaget innebär.
En ny plantaxa behöver ses i förhållande till detaljplaneverksamhetens ekonomi. Det
finns en växande kö med detaljplaner vilket innebär att verksamheten behöver få
fram fler detaljplaner under de kommande åren än vad som har varit möjligt tidigare.
Detaljplaneverksamhetens intäktsfinansiering har legat under 50 procent de senaste
åren, vilket gynnar de som vill bygga i Eslöv men innebär ett hinder för
verksamheten att anställa eller anlita konsulter för att göra fler detaljplaner. Det finns
inga beslut om hur stora plankostnaderna ska vara, men när den nya
beräkningsmodellen införs innebär det att en nivå bestäms.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska eftersträva en ökning av
intäktsfinansieringen genom en höjning av plankostnaderna för sökande med
motsvarande 20 procent och genom att införa kostnad för planbesked.
Kommuners avgifter för detaljplaner varierar mycket och det går inte att säga exakt
hur Eslövs taxa förhåller sig till ett genomsnitt i Sverige. Förslaget innebär dock att
arbetet med framtagandet av detaljplaner i Eslöv fortsatt kommer att vara
subventionerat med skattemedel för att stimulera utvecklingen.
Om det införs en kostnad för planbesked kommer de allra flesta förfrågningar att
kosta 14 190 kronor under 2020. Under 2019 har det lämnats 14 positiva planbesked.
Äldre detaljplaner betalas genom en planavgift som tas ut i samband med bygglov
och den taxan är oförändrad i detta förslag. Det finns också några andra sätt att ta
betalt för detaljplaner i plantaxan, men de utgör alla undantag som kommer att
användas mycket sällan.
Kommunledningskontoret och Miljö- och Samhällsbyggnad har haft en dialog om
revideringen av plan- och bygglovstaxan. Miljö- och samhällsbyggnad behöver mer
tid på sig för att revidera de övriga delarna och därför går Kommunledningskontoret
fram med en revidering som bara avser detaljplanetaxan och en liten ändring av
taxan för planbesked.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

16 ( 35 )

Sammanträdesprotokoll
2020-02-24
Kommunfullmäktige
De ändringar som är gjorda i dokumentet är under tabell 7 och 8, bortsett från
innehållsförteckningen. Text under rubrik Tabell 7 Avgift för besked är ändrad
genom att möjligheten att ta betalt för nerlagd tid har tagits bort. Under rubriken
Tabell 8 Avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner har det gjorts många
ändringar. Det är bara innehållet under rubriken Tabell 8d Beräkning av planavgift i
samband med bygglov som inte har ändrats. Stycken som har ändrats är markerade
med gult.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige antar reviderad plan- och bygglovstaxa för Eslöv och
därigenom ändrar taxan för planbesked, detaljplaner och områdesbestämmelser att
gälla från och med 1 april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Planenheten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamling
Paragrafen är justerad
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§ 17

KS.2019.0325

Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genomfört ett förlag till revidering av
nuvarande reglemente som antogs av kommunfullmäktige och började gälla från den
1 december 2015.
Bakgrunden till nuvarande revidering är bland annat införandet av en ny tobakslag
och införandet av e-förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 19 2020 Förslag till revidering av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente
 Förslag till reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med
bifogade anteckningar
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §165, 2019 Revidering av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens reglemente
 Kommunstyrelsens beslut §115 2019, Återremittering av förslag till revidering av
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Beredning
Ett förslag till reviderat reglemente antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
i juni 2019. Detta förslag har kommunstyrelsen haft synpunkter på främst avseende
formalia och därför återremitterades ärendet till nämnden för förnyad handläggning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med ett nytt förslag som
tagit hänsyn till kommunstyrelsens synpunkter.
Kommunledningskontoret tillstyrker det nya förslaget.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Bengt Andersson (M) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige antar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reviderade
reglemente att gälla från det att beslutet fått laga kraft.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
Paragrafen är justerad
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

18 ( 35 )

Sammanträdesprotokoll
2020-02-24
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

19 ( 35 )

Sammanträdesprotokoll
2020-02-24
Kommunfullmäktige
§ 18

KS.2020.0045

Utbetalning av mandat- och partistöd 2020
Ärendebeskrivning
I 4 kapitlet 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) anges hur en kommun får ge ut
partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för
det. I dessa regler, "Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun", framgår i 5
§ att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen
ska avse perioden den 1 januari till och med den 31 december och ska ges in till
kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige utom Miljöpartiet har
lämnat en sådan redovisning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 21 2020 Förslag till utbetalning av mandat- och
partistöd 2020 för partier som lämnat in redovisning och granskningsintyg
 Regler för mandat- och partistöd
Beredning
Enligt 2 § i "Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun" består partistödet av
ett grundstöd om 35 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd om 25 000
kronor per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen
av konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2019 som var
337,68. Grundstödet (partistödet) blir då 38 033 kronor och mandatstödet 27 167
kronor.
Mandaten i kommunfullmäktige för de partier som lämnat in begärda handlingar är
fördelade enligt följande:








Socialdemokraterna – 15 mandat
Sverigedemokraterna – 13 mandat
Moderaterna – 9 mandat
Centerpartiet – 6 mandat
Vänsterpartiet – 3 mandat
Liberalerna – 2 mandat
Kristdemokraterna – 1 mandat
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Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att för 2020 utbetala följande belopp till de lokala
partiorganisationerna, representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in
redovisning och granskningsintyg:
 445 538 kronor till Socialdemokraterna
 391 204 kronor till Sverigedemokraterna
 282 536 kronor till Moderaterna
 201 035 kronor till Centerpartiet
 119 534 kronor till Vänsterpartiet
 92 367 kronor till Liberalerna
 65 200 kronor till Kristdemokraterna
Beslutet skickas till
Samtliga partier
Kommunledningskontoret - Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 19

KS.2019.0584

Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande
O.Kavli AB
Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om
kommunfullmäktige begär det. Denna begäran avser företaget O.Kavli AB och dess
verksamhet i Eslövs kommun. Eslövs kommun bedriver sedan tidigare tillsyn över
verksamheten och erfarenheten från den tidigare utförda tillsynen på objektet är att
det fungerat väl. Eslövs kommun har den kunskap och de resurser som krävs för att
bedriva operativ tillsyn över det tillsynsobjekt som är föremål för denna begäran.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 22, 2020 Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn
enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 167, 2019 Hemställan om
överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB
 Beslut från länsstyrelsen Skåne; Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken
till Eslövs kommun, 29 januari 2015
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Bilaga Hemställan om överlåtelse av operativ tillsyn
Beredning
Länsstyrelsens gällande beslut från den 29 januari 2015 avseende överlåten tillsyn
innebär att för tillkommande verksamheter ska en ny begäran framställas. Den
överlåtna tillsynen genomförs av Miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad
och kommunledningskontoret har inget att erinra i ärendet.
Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige framställer en begäran till Länsstyrelsen Skåne, enligt bilagt
brev, om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken från och med den 1 januari
2020 avseende O.Kavli AB.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen Skåne
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 20

KS.2019.0183

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Anordna fullmäktigecafé i
samband med sammanträdena
Ärendebeskrivning
Den 25 mars 2019 inkom Lars Ahlfors (MP) med en motion till
kommunfullmäktige gällande ett förslag på att kaféverksamhet ska anordnas i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i syfte att bjuda in allmänheten till
dialog med förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
till kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 23, 2020 Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) Anordna fullmäktigecafé i samband med sammanträdena
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Anordna fullmäktigecafé i samband med
sammanträdena
Beredning
Lars Ahlfors (MP) uttrycker i sin motion att det finns en potential till att höja
intresset hos kommuninvånarna för kommunfullmäktiges sammanträden. I Eslövs
kommun finns en vilja att nå ut till och skapa kanaler för dialog mellan
kommuninvånarna och deras förtroendevalda. Kommunen har upprättat ett flertal etjänster på sin hemsida för att möjliggöra för förslag från allmänheten och
kommunfullmäktige har antagit en policy och rutiner för medborgardialog.
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds även och publiceras på kommunens
hemsida i efterhand.
Ett flertal kommuner i Sverige anordnar eller har anordnat med kaféverksamhet i
anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden. Nynäshamns, Skaras och Lerums
kommuner med flera har anordnat så kallat ”Kafé fullmäktige”. Upplägget har varit
att servera fika och bjuda in allmänheten en halvtimma innan sammanträdet.
Förtroendevalda har närvarat och fikat har tillhandahållits av en upphandlad
leverantör.
Frågan om hur deltagandet sett ut vid kafét har ställts till nämnda kommuner, samt
om man upplever att kaféverksamheten bidragit till ett ökat intresse för fullmäktiges
sammanträden. Kommunerna uppgav att man upplevt ett svagt intresse från
allmänhetens sida samt att det vid vissa tillfällen enbart varit förtroendevalda
närvarande. I svar från Lerums kommun uppskattar man att kommunen når ut till
betydligt fler via webb-sändningen av sammanträdet än vad serveringen lockar.
Justerares signatur
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Kafét bedöms dock utgöra en trivselhöjande faktor för de förtroendevalda. I
Nynäshamn har kaféverksamheten lagts ner på grund av bristande intresse från
allmänheten.
En möjlig förklarande faktor bakom det svaga intresset för kaféverksamheten är att
den ökade digitaliseringen i svenska kommuner och samhället i stort leder till att
kommuninvånare och förtroendevalda i allt större utsträckning söker sig till digitala
kanaler för att nå varandra.
Mot bakgrund av det svaga intresset för liknande typ av kaféverksamhet som
beskrivs i Lars Ahlfors (MP) motion föreslår Kommunledningskontoret att motionen
avslås. Eslövs kommun kan även i fortsättningen använda sig av digitala kanaler för
att öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen från Lars Ahlfors (MP) om att anordna
fullmäktigecafé i samband med sammanträdena.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 21

KS.2019.0184

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Investera i växthus i
gruppboende, äldreomsorgen och skolan
Ärendebeskrivning
Den 14 mars 2019 inkom Lars Ahlfors (MP) till kommunfullmäktige med en motion
om att utrusta Eslövs kommuns verksamheter med växthus. Han föreslår
att kommunen använder sig av Frida Lönns initiativ och investerar i växthus till
gruppboenden, äldreboenden och skolan och att kommunen bjuder in Frida Lönn att
föredra om sitt initiativ. Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och familjenämnden för att
inkomma med yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 24, 2020 Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) Investera i växthus i gruppboende, äldreomsorg och skolan
 Barn- och familjenämndens beslut § 145, 2019 Yttrande över motion om att
investera i växthus i skolan
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 108, 2019 Remittering av motion från Lars
Ahlfors (MP) - Investera i växthus i gruppboende, äldreomsorgen och skolan
 Vård- och omsorgsnämndens yttrande avseende motion från Lars Ahlfors (MP);
Utrusta kommunens verksamheter med växthus
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 137, 2019 Yttrande över
motion om att investera i växthus i skolan
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Investera i växthus i gruppboende,
äldreomsorgen och skolan
Beredning
Samtliga nämnder som yttrat sig har föreslagit att avslå motionen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Tony Hansson (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Tony Hansson (S) förslag att avslå motionen.
Beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen från Lars Ahlfors (MP) om att investera i
växthus till gruppboenden, äldreboenden och skolan.
Justerares signatur
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 22

KS.2019.0186

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Skapa möjligheter för
medborgarna att engagera sig och påverka med hjälp av interaktiva
kartor och Minecraft-projekt
Ärendebeskrivning
Den 14 mars 2019 inkom Lars Ahlfors (MP) till kommunfullmäktige med en motion
om interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att kunna engagera
medborgarna. Han föreslår att Eslövs kommun ska skapa möjligheter för
medborgarna att engagera sig och påverka med hjälp av interaktiva kartor och
Minecraft-projekt. Kommunfullmäktige remitterade motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för att yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 25, 2020 Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) Skapa möjligheter för medborgarna att engagera sig och påverka med hjälp av
interaktiva kartor och Minecraft-projekt
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §171, 2019 Yttrande över motion,
Skapa möjligheter för medborgarna att engagera sig och påverka med hjälp av
interaktiva kartor och Minecraft
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Skapa möjligheter för medborgarna att engagera
sig och påverka med hjälp av interaktiva kartor och Minecraft-projekt
Beredning
Arbetet med interaktiva kartor är under arbete enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunledningskontoret anser att Minecraft och
interaktiva kartor är intressanta verktyg i ett tidigt planeringsskede för att öka
människors påverkan på samhällsbyggnadsprocessen. Projekt som använder
Minecraft som verktyg tar dock mycket resurser då det kräver planering och
välgenomtänkta strategier kring hur verktyget ska användas.
Kommunledningskontoret ser positivt på användandet av Minecraft i framtiden men
anser att det tar mycket personalresurser. Det saknas även viss kompetens kring
Minecraft. Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad arbetar
ständigt med att engagera medborgarna och inget hindrar att till exempel Minecraft
används i framtiden.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerares signatur
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Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Johan Anderssons (S) förslag att avslå motionen.
Beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen från Lars Ahlfors (MP) om att skapa
möjligheter för medborgarna att engagera sig och påverka med hjälp av interaktiva
kartor och Minecraft-projekt.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 23

KS.2020.0083

Remittering av motion från Benjamin Ülger (KD) Motion angående
undervisning
Ärendebeskrivning
Den 31 januari 2020 inkommer en motion från Benjamin Ülger
(KD) angående undervisning. I motionen förslås att:


Förvaltningen arbetar fram lättförståeliga handlingsplaner och
åtgärdsprogram inom disciplinära åtgärder som regleras i skollagen för alla
skolnivåer inklusive organisationen som helhet inom Eslövs kommunala
skolor.
 Alla disciplinära åtgärder kontinuerligt redovisas, enligt motionens
intentioner.
 Att skolorna i sammanhanget redogör för hur de arbetar och för vilka insatser
som görs för att nå upp till trygghet, studiero och god gemenskap.
Beslutsunderlag
 Motion från Benjamin Ülger (KD)
Beslut
- Kommunfullmäktige remitterar motionen till barn- och familjenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för besvarade senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

KS.2019.0603

Fyllnadsval efter Kurt Håkansson (S) för samtliga uppdrag
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en revisor för granskning av verksamheterna
i Kraftringen AB, Eslövs Industrifastigheter AB, Eslövs Bostad Invest AB,
Fastighetsbolaget Gäddan AB, Eslövs Bostads AB, Finsam MittSkåne,
Kommunrevisionen efter Kurt Håkansson (S).
Kommunfullmäktige har även att nominera en revisor för granskning av
verksamheten i Förbundsstyrelse VA Syd efter Kurt Håkansson (S).
Beslut
- Kenneth Jönsson (S) utses till revisor för granskning av verksamhet i Kraftringen
AB, Eslövs Industrifastigheter AB, Eslövs Bostad Invest AB, Fastighetsbolaget
Gäddan AB, Eslövs Bostads AB, Finsam MittSkåne, Kommunrevisionen.
- Kenneth Jönsson (S) nomineras till revisor för granskning av verksamhet i
Förbundsstyrelse VA Syd.
Beslutet skickas till
Kraftringen AB
Eslövs Industrifastigheter AB
Eslövs Bostad Invest AB
Fastighetsbolaget Gäddan AB
Eslövs Bostads AB
Finsam MittSkåne
Kommunrevisionen
Förbundsstyrelse VA Syd
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

KS.2020.0068

Fyllnadsval efter Kenneth Jönsson (S) från uppdragen som
förtroendevald i styrelserna för Eslövs Bostads AB och dess
dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB, samt Fastighets AB Gäddan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot i Eslövs Bostads AB, en ledamot i
Eslövs Bostad Invest AB, en ledamot/ordförande i Eslövs Industrifastigheter AB och
en ledamot/ordförande i Fastighetsbolaget Gäddan AB efter Kenneth Jönsson (S).
Beredning
Socialdemokraterna har innan mötet meddelat kommunsekreteraren att det
föreslår Tony Hansson (S) som ledamot/ordförande i Eslövs Industrifastigheter AB
och styrelseledamot/ordförande i Fastighetsbolaget Gäddan AB samt Agneta Nilsson
(S) som ledamot i Eslövs Bostads AB och ledamot i Eslövs Bostad Invest AB.
Beslut
- Tony Hansson (S) utses till ledamot och ordförande i Eslövs Industrifastigheter AB
och styrelseledamot/ordförande i Fastighetsbolaget Gäddan AB fram till och med
årsstämman 2023.
- Agneta Nilsson (S) utses till ledamot i Eslövs Bostads AB och ledamot i Eslövs
Bostad Invest AB fram till och med årsstämman 2023.
Beslutet skickas till
Eslövs Industrifastigheter AB
Fastighetsbolaget Gäddan AB
Eslövs Bostads AB
Eslövs Bostad Invest AB
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenheten
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

KS.2020.0127

Avsägelse från Peter Mörberg (SD) från samtliga politiska uppdrag i
Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Den 20 februari 2020 har Peter Mörberg (SD) lämnat in en avsägelse till
kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till avsägelsen.
Beslut
- Peter Mörberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
- Avgången anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Peter Mörberg (SD)
Länsstyrelsen Skåne
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

KS.2020.0130

Avsägelse från Laila Fast Petrovic (V) från uppdrag som ersättare i
barn- och familjenämnden
Ärendebeskrivning
Den 21 februari 2020 har Laila Fast Petrovic (V) lämnat in en avsägelse till
kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ersättare i barn- och familjenämnden.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till avsägelsen.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beslut
- Laila Fast Petrovic (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
familjenämnden.
- Lars Dreja (V) utses till ny ersättare i barn- och familjenämnden.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Anmälningar för kännedom
KS.2019.0494-6

Reglemente för kommunstyrelsen

KS.2020.0109-1

Revisorernas granskning av budgetprocessen

KS.2020.0116-1

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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