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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Möller/Sahlin kl. 17:00-20:45

Beslutande

Johan Andersson (S) (ordförande)
Catharina Malmborg (M) (vice ordförande)
Daniel Rhodin (L)
Janet Andersson (S)
Tony Hansson (S)
Mikael Wehtje (M) §§87-102
Marianne Svensson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande)
Lars Holmström (V)
Bengt Andersson (M) §§84-86 ersätter Mikael Wehtje (M)
Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter Ted Bondesson (SD)
Ronny Thall (SD) ersätter Marlén Ottesen (SD)
Bertil Jönsson (C) ersätter Rickard Sallermo (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Andersson (M) §§87-102
David Westlund (S)
Christine Melinder (M)
Agneta Nilsson (S)
Lars Månsson (S)
Peter Sjögren (M)
Lena Emilsson (S)
Benjamin Ülger (KD)
Jasmina Muric (C)

Övriga närvarande

Eva Hallberg
Anette Persson
Gaelle Syde
Tomas Nilsson
Gustav Carlberg
Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige) §86
Susanne Abramsson §87
Sofia Svensson §88
Thomas Oskarsson §89
Torsten Helander §90
Annika Lagerqvist §§89-91
Birgitta Petersson §§92-93

Utses att justera

Madeleine Atlas (C)
Catharina Malmborg (M) ers.

Justeringens plats o tid
Justerares signatur

Kommunledningskontoret, 2019-06-11

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04
Kommunstyrelsen

Protokollet omfattar

Justerares signatur

§§84-102

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande
Johan Andersson (S)
Justerande
Madeleine Atlas (C)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Catharina Malmborg (M) ers.
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Innehåll
§84

Val av protokolljusterare

§85

Ändring av föredragningslista

§86

Information från Stiftelsen Tryggare Sverige

§87

Förslag att godkänna välfärdsbokslut för 2018

§88

Antagande av ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta
samhälle samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle,
Eslövs kommun

§89

Antagande av detaljplan till Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun samt
godkännande av tillhörande exploateringsavtal

§90

Förslag till antagande av detaljplan för kvarteret Rådjuret och
godkännande av tillhörande exploateringsavtal

§91

Förslag till godkännande av optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av
Gryby 12:1

§92

Yttrande över remiss angående kemikalieplan för Eslövs kommun

§93

Förslag till riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

§94

Redovisning av fördelning av byggbonusbidrag för 2018

§95

Förslag till uttag av avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola

§96

Godkännande av samverkansavtal mellan måltidsverksamheter Eslöv
och Höör

§97

Vårprognos 2019 (samtliga nämnder)

§98

Utredning av samverkansmöjligheter inom överförmyndarverksamheten

§99

Tillsättande av förvaltningschef på Serviceförvaltningen

§100

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen för 2020

§101

Förvärv av fastigheten Eslöv Nunnan 1, Eifab

§102

Redovisning av delegeringsbeslut

Justerares signatur
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§ 84
Val av protokolljusterare
Madeleine Atlas (C) utses till att justera protokollet den 11 juni 2019.
Catharina Malmborg (M) utses till ersättare.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Ändring av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg.
Ärende 16 b Förslag till förvärv av fastigheten Nunnan 1, Eifab.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Information från Stiftelsen Tryggare Sverige
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non
governmental organization) vars syfte är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och
att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området samt arbete för
trygghet och säkerhet.
Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag att bland annat genomföra en
genomlysning av Eslövs kommuns arbete inom dessa områden.
Slutsatserna var bland annat att Eslövs kommun saknar strategiskt långsiktigt arbete
inom säkerhet och trygghet, att målen som satts upp var svåra att följa upp och att det
saknas en handlingsplan som anger inriktningen för kommunens brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete.
Hela rapporten lämnas över till Kommunledningskontoret.
Beslut
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

KS.2019.0251

Förslag att godkänna välfärdsbokslut för 2018
Ärendebeskrivning
Sedan 2012 har Eslövs kommun tagit fram Välfärdsbokslut. Välfärdsbokslutet
avseende år 2017-2018 beskriver och analyserar i korthet förändringar och trender
utifrån de prioriterade områdena i det lokala Programmet för socialt hållbar
utveckling. De prioriterade områdena denna mandatperiod är sysselsättning,
offentliga miljöer och psykisk hälsa. Programmets prioriteringar ligger i linje med de
övergripande målen i kommunens politiska handlingsprogram 2014-2018.
Beslutsunderlag
 Välfärdsbokslut 2018
 Välfärdsbokslut 2018
Beredning
Folkhälsan i Eslöv är inte jämlik och det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika
grupper i kommunen. Det är därför av stor vikt att främja en socialt hållbar
utveckling.
Det finns sedan flera år tillbaka ett systematiskt folkhälsoarbete i kommunen under
mandatperioden som utgår ifrån en folkhälsorapport som beskriver befolkningens
hälsa utifrån nationella mål, ett program för socialt hållbar utveckling med
prioriterade områden samt två Välfärdsbokslut som är en uppföljning av programmet
för socialt hållbar utveckling. Syftet med programmet för socialt hållbar utveckling
är att vara ett stöd vid prioritering och samordning av folkhälsoarbetet. Program för
socialt hållbar utveckling har också använts för att prioritera och fördela medel från
den sociala investeringsbudgeten som inrättades 2013 och de genomförda
välfärdsprojekten under 2018 beskrivs i välfärdsbokslutet.
Syftet med Välfärdsbokslutet är att följa upp de prioriterade områdena:
Sysselsättning, Offentliga miljöer och Psykisk hälsa utifrån programmet för socialt
hållbar utveckling. För varje område finns tre önskade effekter.
Effekterna på varje prioriterat område besvaras genom att utvecklingen presenteras
både med statistik på olika nivåer där det finns att tillgå, goda exempel från
verksamheterna både internt och externt samt resultat från gruppuppföljningarna på
varje område. Inom varje prioriterat område har det genomförts gruppuppföljningar
där både berörda förvaltningar och externa aktörer deltog. Syftet var att ta del av
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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erfarenheter och lärdomar för att få en bra helhetsbild som komplement till
statistiken samt att deltagarna fick mötas och diskutera de prioriterade områdena.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Daniel Rhodin (L) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna välfärdsbokslutet för
2018.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

KS.2018.0488

Antagande av ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta
samhälle samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle,
Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Nordic Sugar AB inkom den 21 september 2018 med begäran om planbesked för
fastigheten Örtofta 15:35 (Örtofta sockerbruk). Nordic Sugar avser att ändra
produktionsinriktning i Örtofta och på sikt avveckla fabriken i Arlöv. För att kunna
hantera detta har Nordic Sugar sökt bygglov för ett antal olika åtgärder. I samband
med bygglovsansökan klargjordes att en avvikelse från gällande detaljplan avseende
byggnadshöjden var för stor för att bygglov skulle kunna beviljas för två av
byggnaderna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade den 13 november 2018 (§ 132) om att ge
sökande positivt planbesked och ge Kommunledningskontoret i uppdrag att genom
ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan pröva lämpligheten att ändra
byggrätten för aktuellt område.
Tyréns tog fram samrådshandlingar under vintern 2018/2019 och ändringen av
detaljplanen har varit på samråd från och med 26 februari 2019 till och med 20 mars
2019. Efter samrådet reviderades planhandlingarna och detaljplanen har varit ute på
granskning från och med 2 maj 2019 till och med 16 maj 2019.
Beslutsunderlag
 Antagande av ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1976-07-23 samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1977-02-01, Eslövs kommun
 Planbeskrivning ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1976-07-23 samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1977-02-01, Eslövs kommun
 Plankarta del 1 ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1976-07-23 samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1977-02-01, Eslövs kommun
 Plankarta del 2 ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1976-07-23 samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle,
fastställd 1977-02-01, Eslövs kommun
 Granskningsutlåtande ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta
samhälle, fastställd 1976-07-23 samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta
samhälle, fastställd 1977-02-01, Eslövs kommun
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beredning
Planområdet är avgränsat till att endast omfatta de delar där Nordic Sugars planerade
byggnation strider mot gällande detaljplan. Föreslagen detaljplan innebär en ändring
av planbestämmelser i gällande detaljplaner Ö3 (Förslag till byggnadsplan för
Örtofta samhälle Eslövs kommun) och Ö4 (Förslag till utvidgning av byggnadsplan
för Örtofta samhälle i Eslövs kommun). Ändringen av detaljplanerna innebär att
byggnader får uppföras till en totalhöjd av 45 meter inom två avgränsade områden i
anslutning till befintliga byggnader vid Sockerbruksvägen. Inom de två områdena
avser Nordic Sugar att uppföra en bulkutlastningsbyggnad samt ett höglager. Högsta
tillåtna byggnadshöjd inom de två områdena, enligt gällande detaljplaner, varierar
mellan 19 och 30 meter. Den senaste silon som uppfördes för sockerbruket är ca 70
meter hög.
Även en mindre del prickmark upphävs för att ny byggnation ska kunna uppföras i
linje med befintliga byggnader utmed Sockerbruksvägen samt för att göra det möjligt
att uppföra en lastbrygga. Den tillåtna totalhöjden inom dessa områden har
begränsats till 6 respektive 25 meter. Ändringen av detaljplanen möjliggör för den
utveckling som pågående verksamhet står inför i samband med att
produktionsinriktningen ska ändras.
Nordic Sugar är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (MB) och tillstånd
finns för pågående verksamhet. Nordic Sugar har gjort en anmälan till Länsstyrelsen
avseende ändring av verksamhet och Länsstyrelsen har beslutat att inga åtgärder
krävs med anledning av den aktuella ändringen av produktionsinriktningen för
verksamheten.
Under granskningen inkom synpunkter som har föranlett att bestämmelsen om
högsta tillåtna byggnadshöjd har ändrats till bestämmelse om högsta tillåtna totalhöjd
samt att en byggnadsplanebestämmelse i Ö3 respektive Ö4 upphävs. Även mindre
redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M), yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för del av Örtofta 15:35.

Justerares signatur
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen för vidarexpediering av
besvärshänvisning
Katarina Silfversparre, Nordic Sugar, katarina.silfversparre@nordiczucker.se
Länsstyrelsen

Justerares signatur
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§ 89

KS.2016.0252

Antagande av detaljplan till Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun samt
godkännande av tillhörande exploateringsavtal
Ärendebeskrivning
Skansporten Fastighetsförvaltning AB och Casa Färgaren 19 A erhöll under 2016
planuppdrag för rubricerade fastigheter. Sedan 1 januari 2017 är Eslövs Bostads AB
ägare till Färgaren 19. Gällande detaljplan E 118, antagen 1964, är inte förenlig med
sökandes intentioner. Avsikten med ny detaljplan för fastigheterna är att möjliggöra
bebyggelse med flerbostadshus och verksamhetslokaler i bottenplan. För närvarande
används fastigheterna till parkering men även till bostäder och verksamheter.
Planarbetet har bedrivits med standardförfarande.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under hösten 2017 och granskning under
december 2018. Under samrådet inkom 20 yttrande och under granskningen inkom
11 yttrande som samtliga bifogas och kommenteras i samrådsredogörelsen respektive
granskningsutlåtandet. Huvudsakliga ändringar inför antagandet redovisas i plan- och
genomförandebeskrivningen. Till handlingarna hör också fem utredningar som
tidigare har bifogats som beslutsunderlag.
Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen med övrigt underlag är färdigt att
antas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Begäran om antagande
 Detaljplan för Färgaren 8 och 19_Planbeskrivning med
Genomförande_Antagande190604
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
 Exploateringsavtal för detaljplan gällande Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun
Beredning
Ärendet har beretts på Kommunledningskontoret i samråd med Miljö och
Samhällsbyggnad. Under arbetsprocessen har även fastighetsägarna med konsulter
deltagit.
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagits
fram i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt
huvudmannaskap. Exploatörerna har godkänt exploateringsavtalet.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Daniel Rhodin (L), yrkar bifall
till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun.
- Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal för detaljplan gällande Färgaren 8
och 19.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen för vidarexpediering av
besvärshänvisning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Eslövs Bostads AB
Skansporten Fastighetsförvaltning AB

Justerares signatur
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§ 90

KS.2015.0364

Förslag till antagande av detaljplan för kvarteret Rådjuret och
godkännande av tillhörande exploateringsavtal
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Rådjuret 1 har ansökt om en ändring av gällande detaljplan för
fastigheten Rådjuret 1 med flera. Ett planförslag har upprättats. varit på samråd,
reviderats och varit på granskning under tiden 2019-05-03 till 2019-05-19. Planen
syftar till att i två etapper bygga ut 150 plus 150 bostäder. Planhandlingarna och
därtill hörande exploateringsavtal är färdiga att antas respektive godkännas.
Beslutsunderlag
 Antagandebeslut detaljplan för Rådjuret 1 m.fl.
 Plankarta Rådjuret granskning 190529 (ingår även isom bilaga till
exploateringsavtal)
 Planbeskrivning Rådjuret 1 m.fl 6 antagande (ingår även som bilaga 2 till
exploateringsavtal)
 GranskningutlåtandeRådjuret 190523
 Exploateringsavtal Rådjuret
 Bilaga 3 Åtgärder på allmän plats
 Bilaga 4 Huvudtidplan
 Bilaga 5 Överenskommelse om fastighetsreglering
 Bilaga 5 Kartbilaga
 Bilaga 5 Ersättningsutredning Eslöv Rådjuret 1 (2019-03-26)
 Bilaga 6 Servitutsavtal
Beredning
Ärendet är berett vid Kommunledningskontoret. Planförslaget har varit utsänt på
samråd och granskning till myndigheter och sakägare för att ge möjlighet till att
lämna synpunkter. Få synpunkter på planförslaget har inkommit varför
planhandlingar ligger klara för antagande. Synpunkter och kommunens kommentarer
redovisas i granskningsutlåtandet med samrådsredogörelse. För att säkerställa
genomförandet av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagits fram i enlighet med
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap.
Exploatören har godkänt exploateringsavtalet.
Synpunkter på den underliggande värderingen har under processen framförts varför
kommunen låter göra en översyn av värderingen inför ett slutligt undertecknande av
fastighetsregleringen.
Justerares signatur
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet
för Rådjuret 1 med flera.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Rådjuret 1
med flera.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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§ 91

KS.2018.0262

Förslag till godkännande av optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av
Gryby 12:1
Ärendebeskrivning
O.Kavli AB har förvärvat fastigheten Gurkan 2 vid Gryby industriområde. I samband
med förvärvet inkom O.Kavli med en förfrågan om en option att köpa intilliggande
mark av Eslövs kommun. En option skulle innebära att O.Kavli har en möjlighet att
planera för en framtida expansion inom området. Kommunledningskontoret fick i
uppdrag att ta fram ett förslag till optionsavtal avseende marken
avkommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2018.
Beslutsunderlag
 Optionsavtal för Gurkan 3 och del av Gryby 12:1
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2018 O.Kavlis eventuella förvärv
av fastigheten Eslöv, Gurkan
 Översiktskarta över Gurkan 3 och del av Gryby 12:1
 Förslag till optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av Gryby 12:1
 Kartbilaga till optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av Gryby 12:1
Beredning
Kommunledningskontoret har förhandlat med O.Kavli om avtalsinnehåll och villkor
för ett optionsavtal. Förslaget som har tagits fram innebär att O.Kavli får en rätt att
fram till den 30 juni 2034 förvärva ett område som omfattar cirka 64 000
kvadratmeter. Om O.Kavli inte säger upp avtalet för upphörande till den 30 juni 2029
kommer en optionsavgift utgå. När O.Kavli väljer att utnyttja optionen ska
köpeskillingen bestämmas till marknadsvärdet av marken som ska förvärvas. Övriga
villkor för köpet kommer att förhandlas fram när optionen utnyttjas.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Bertil
Jönsson (C) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av Gryby 12:1.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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§ 92

KS.2019.0239

Yttrande över remiss angående kemikalieplan för Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har, enligt beslut den 10 april 2019, skickat
remissförslaget ”Kemikalieplan för Eslöv – remissversion” till samtliga nämnder
samt hel- och majoritetägda bolag i Eslövs kommun för yttrande. Specifikt önskas
synpunkter på åtgärden ”Giftfri upphandling” med svar på tillhörande frågor.
Förvaltningar och bolag uppmanas även att ange tidpunkt när utpekade
ansvarsområden kan genomföras, framförallt gällande utfasning av produkter och
säkerställande av kompetens, och föreslår att planen ska genomföras under år 2020
om inga andra tidpunkter anges.
Beslutsunderlag
 Remissyttrande över förslag till Kemikalieplan för Eslövs kommun
 Bilaga. Förslag till kommunstyrelsens remissyttrande
 Remiss - Kemikalieplan för Eslövs kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 53, 2019 Remiss, kemikalieplan
för Eslöv
Beredning
Inledning
Inför ett införande av en kemikalieplan i Eslövs kommun behöver man säkerställa att
organisationen är dimensionerad för de ökade kraven. De delar som måste
genomlysas är de ökade kostnader (ekonomiska och personella resurser) och det
utökade ansvar som följer av förslaget.
Inte endast kraven medför ökade kostnader utan även den avtalsuppföljning som
måste ske under hela avtalsperioden. Upphandlingsregelverket tillåter inte krav som
inte kan utvärderas och kontrolleras av kravställaren. Om kompetens och resurser
saknas får kraven inte ställas.
Även om priset i en enskild upphandling generellt blir högre om skarpare miljökrav
ställs kan den totala samhällskostnaden på sikt bli lägre. På samma sätt kan
kommunen som helhet göra vinster medan enskilda förvaltningar kan drabbas
hårdare ekonomiskt.
Eftersom kommunen inte har en central budget och inte heller en centraliserad
upphandlingsenhet är det endast nämnder och styrelser som kan avgöra hur
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respektive budget ska användas och med vilka resurser de verksamhetsspecifika
upphandlingarna därmed kan genomföras.
Nämndernas budget, beslut och ansvar
Alla krav är kostnadsdrivande och resurskrävande. Det är upp till respektive
nämnd/styrelse att i varje enskild upphandling besluta nivån på ställda krav utifrån de
ekonomiska och personella resurser som ställda krav medför.
Likaså är det resurserna som avgör i vilken omfattning man kan arbeta med
avtalsuppföljning och styrning av leverantörerna på marknaden.
De områden som väljs ut som extra angelägna att ställa miljökrav inom kräver därför
att berörda nämnder/styrelser säkerställer ekonomiska medel eftersom avtalen
tenderar att medföra kostnadsökningar. Detta behöver tas upp av nämnder och
styrelser i samband med budgetarbete och inventering av upphandlingsbehov.
Ansvar och kompetens
När det gäller ansvar för miljökrav behöver det fastställas vem i organisationen som
ska svara för att rätt miljökrav ställs i varje enskild upphandling. Vidare måste det
fastställas vem som ansvarar för att kontrollera att ställda krav faktiskt uppfylls –
både i utvärderingar och i löpande avtalsuppföljning.
I kommunen saknas den kompetens som krävs för att avgöra om ställda miljökrav
uppfylls, det vill säga den kunskap som krävs för utvärdering och avtalsuppföljning.
Beträffande kemikalieplanen gäller det kompetens att bedöma och utvärdera
specifika ämnens kemiska och tekniska sammansättning, egenskaper och påverkan
på människor och miljö. I de upphandlingar som genomförs i samverkan med Lunds
kommun bidrar Lunds kommun med två miljöstrateger, specifikt avdelade för detta
uppdrag. I Eslövs kommun uppger samtliga förvaltningar att de saknar denna
kemitekniska kompetens.
Frågeställningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar svar på följande frågor kopplade till
åtgärd 2 ”Giftfri upphandling” (observera att detta är åtgärd 1 i
Kommunledningskontorets remissförslag):



Finns hinder för att åtgärd 2 kan genomföras i er verksamhet, i så fall vilka?
Om det finns hinder för att åtgärd 2 kan genomföras i er verksamhet, hur kan
de överbyggas på bästa sätt?
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Kommunledningskontorets förslag
De skäl som anges ovan utgör Kommunledningskontorets svar på de två frågor som
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begärt att styrelser och nämnder särskilt ska
beakta i sina yttranden. Kommunledningskontoret föreslår därför en djupare
utredning av förvaltningarnas förmåga att implementera föreslagen kemikalieplan.
Planen bör inte antas förrän så har skett.
Utöver vad som anges ovan redovisas i bilagan ”Förslag till kommunstyrelsens
remissyttrande 'Kemikalieplan för Eslöv – remissversion’”
Kommunledningskontorets förslag till tillägg och ändringar i föreslagen
kemikalieplan:





Förslag till tillägg och ändringar anges med fet kursiv text
Text som bör tas bort är markerad med överstruken text
Kommentarer skrivs med kursiv text och tas bort vid slutlig redigering
Åtgärd 1 och åtgärd 2 har bytt plats eftersom flertalet åtgärder hänvisar till
åtgärd ”Giftfri upphandling”.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M), yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Lars Holmström (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut
med ändring av del av texten i punkterna 4 och 5 från "att minimera användning av
kemisk bekämpning" till "att inte använda kemisk bekämpning".
Ordföranden, Johan Andersson (S), yrkar avslag till Lars Holmströms (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag
till beslut, dels bifall till Lars Holmströms (V) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet och överlämna det till Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
Reservation
Lars Holmström (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
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"Kommunen skriver i många sammanhang att Eslöv vill vara en kommun med
miljön i framkant, en Ekokommun.
Så även i förordet till Kemikalieplanen.
Då måste målsättningen när det gäller Giftfri Odling och Giftfri Skötsel vara högre
än att minimera användningen av kemiska bekämpningsmedel.
Enligt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden tillämpar kommunen redan Giftfri
Odling och Giftfri Skötsel. Då finns det ännu mindre anledning att Kemikalieplanen
ska ha en ordalydelse som innebär en lägre ambitionsnivå.
Riskerna för miljön med att använda kemiska bekämpningsmedel är välkänd och det
är, enligt Naturvårdsföreningen, försiktighetsprincipen som gäller.
Vänsterpartiet föreslår därför att punkterna 4 och 5 ändras från att minimera
användning av kemisk bekämpning och att skrivningen i stället byts ut mot:
4. Giftfri Odling
Målet är att inte använda kemisk bekämpning på kommunens mark.
5. Giftfri Skötsel
Målet är att inte använda kemisk bekämpning inom kommunorganisationen."

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 93

KS.2018.0293

Förslag till riktlinjer för fordon i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Servicenämnden har fattat beslut om förslag till reviderade ”Riktlinjer för fordon i
Eslövs kommun” och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta de reviderade riktlinjerna.
Föreslagna riktlinjer styr val av motordrivna fordon upp till 3500 kg till kommunens
verksamheter vid såväl köp som leasing. Vidare omfattar riktlinjerna val av drift och
underhåll, däck och däckservice samt drivmedel till dessa fordon. Härutöver
innehåller förslaget riktlinjer för cyklar och elcyklar.
Beslutsunderlag
 Förslag till Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun
 Bilaga 1. Kommunstyrelsens förslag till tillägg och ändringar i förslagna
Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun
 Servicenämndens beslut § 50 2018, Revidering av riktlinjer för fordon i Eslövs
kommun SOT.2018.0070
Beredning
Förslag till reviderade riktlinjer innehåller framförallt förtydliganden av nuvarande
riktlinjer. Frågor gällande ansvar, organisation och inköp samt rutiner vid
olyckshändelser, drift och underhåll har utvecklats och preciserats.
Kommunledningskontoret anser förslagna riktlinjer vara tydligt specificerade.
Vidare anser Kommunledningskontoret att möjligheten att beakta installation och
användande av alkolås i motordrivna fordon bör genomlysas och föreslår att förslaget
till reviderade riktlinjer kompletteras med riktlinjer avseende alkolås. Beträffande
körintervall i bilagan till Servicenämndens föreslagna riktlinjer föreslås att en
målsättning och plan för högre nyttjandegrad av fordonen i bilpoolen upprättas.
Härutöver anser Kommunledningskontoret att benämning ”Stadshuspoolen” inte bör
användas då det kan skicka oönskade signaler till verksamheterna. För närvarande
utgår Bilpoolens verksamhet från Maskinvägen 4 och många av fordonen är
placerade ute i verksamheter runt om i hela kommunen. En benämning av
kommunens bokningsbara fordonspark, innefattande såväl bilpool som cyklar, kan
med fördel tas fram men tills vidare föreslås att benämningen ”Bilpoolen” fortsätter
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att gälla tills annat har beslutats.
Utöver vad som anges ovan redovisas i bilaga 1 Kommunledningskontorets förslag
till ändringar och tillägg i de föreslagna riktlinjerna:
 Text som flyttats är markerad med kursiv text.
 Tillägg och ändringar är markerade med fet kursiv text.
 Borttagen text är markerad med fet kursiv överstruken text.
 Härutöver har texten försetts med innehållsförteckning och kapitelindelning.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun,
innefattande Kommunledningskontorets förslag till kompletteringar, ändringar och
tillägg, att gälla från och med att beslutet fått laga kraft
- Kommunfullmäktige föreslås att Servicenämnden uppdras att upprätta mätbara mål
för en högre nyttjandegrad av fordonen i bilpoolen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KS.2018.0443

Redovisning av fördelning av byggbonusbidrag för 2018
Ärendebeskrivning
Under 2018 beslutade kommunstyrelsen att fördela sammanlagt 4,1 miljoner kronor
av byggbonusbidrag 2018 till projekt för att stärka tillväxten. Hur projekten har
genomförts ska redovisas för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Återrapportering byggbonusmedel 2018
 Redovisning av fördelnng av byggbonusbidrag 2018
 Kommunstyrelsens beslut § 106, 2018 Godkännande av fördelningen av
byggbonusbidrag 2018 för projekt att stärka tillväxten
 §129 KF Fördelning av stadsbidrag för ökat bostadsbyggnade
Beredning
Följande projekt med tillhörande uppskattning av belopp beviljades byggbonusmedel
2018-09-04:
Skyfallskartering 200 000 kronor
Kulturmiljöprogram 500 000 kronor
Åtgärdsvalstudie väg 113/Trehäradsvägen 200 000 kronor
Stadsmiljöprogram 550 000 kronor
Broinventering och besiktning 100 000 kronor
Underhållsåtgärder/förskönande åtgärder 950 000 kronor (exempelvis
lekplatsåtgärder, trädbesiktning/inventering, perennplantering, bänkar i parkytor)
Kompletterande projekt som beviljades byggbonusmedel 2018-11-28:
Kommunstyrelsen
Exploateringskalkyler i tidigt skede. Kalkylerna kan ligga till grund för
markförhandlingar, framtida förvärv och kommande detaljplaner och exploatering.
Kalkyler för bland annat Sallerup, Långåkra och kommande exploateringar öster om
järnvägen.
Utredningar inför markköp av virkesupplaget av Trafikverket. De ställer krav på
flera utredningar innan Eslövs kommun kan köpa marken.
Gestaltningsförslag och skisser över kommande exploateringar, till exempel
Långåkra.
Värdering av kolonilotter inför översyn av arrendeavgifter.
Utredning av dikningsföretag i Stehag på grund av översvämningsrisk.
Justerares signatur
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Flyghinderanalys för flygplatsen. En utredning för att analysera hur in- och
utlandning till flygplatsen påverkar möjligheten till fortsatt exploatering kring
flygplatsen.
Kostnaden för dessa åtgärder uppskattas till cirka 700 000 kronor.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Inköp av drönare. Kan ha flera användningsområden, till att börja med inom
tillsynsarbetet på kart & bygglovsavdelningen.
Hastighetsdisplayer till byarna. Dessa hastighetsdisplayer ska även kunna användas
för att få fram statistik.
Inköp av trafikskyltar som behöver bytas ut.
Förbättring av cykelväg mot Gårdstånga.
Åtgärder vid vissa vägar för att förhindra översvämning av vägarna.
Beskärning av buskage, underhållsåtgärd.
Provtagningsutrustning miljö.
Programmodul till Geosecma för grävtillstånd. Det ger en möjlighet att hantera
grävningstillstånd på ett enklare sätt, mer översiktligt och digitalt.
Kostnaden för dessa åtgärder uppskattas till cirka 900 000 kronor.
Kommunledningskontoret har tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad tagit
fram en redovisning för varje projekt i dokumentet Redovisning av fördelning av
byggbonusbidrag 2018.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Daniel Rhodin (L) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Redovisningen av fördelning av byggbonusbidrag för 2018 läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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KS.2019.0203

Förslag till uttag av avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola
Ärendebeskrivning
Bakgrunden är att det sedan 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser om krav på
enskilda för att bedriva verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskola. De
skärpta kraven omfattar insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva
verksamhet. Kraven gäller en vidare personkrets än tidigare vandelsprövning.
Ändringarna i enlighet med skollagens (2010:800) 2 kapitlet 5 c § innebär också att
kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående
förskolor. Avgiften ska i så fall bygga på självkostnadsprincipen och ska fastställas
av kommunfullmäktige.
Barn och Utbildning har bedömt att hanteringen av ansökningar om godkännande
enligt de nya bestämmelserna innebär ett omfattande utredningsarbete och anser det
befogat att ta ut en avgift. Beroende på den enskilda ansökan, personkretsens storlek
med mera kan arbetsinsatsen variera för olika ärenden. Barn och Utbildning har
undersökt vad Skolinspektionen respektive Malmö stad tar i avgift för motsvarande
hantering. Skolinspektionen tar 35 000 kronor för motsvarande hantering gällande
skolor och Malmö stad har beslutat om en avgift på 25 000 kronor. Barn- och
familjenämnden beslutade därefter den 22 mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige
att anta en avgift om 25 000 kronor för ansökningar om godkännande av fristående
förskolor samt att den ska gälla från och med att beslutet fått laga kraft.
Beslutsunderlag
 Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola
 Cirkulär 18:42 från Sveriges kommuner och landsting - nya krav för enskilda att
bedriva fristående förskola
 Barn- och familjenämndens beslut § 41, 2019: Ägar- och ledningsprövning - nya
krav för enskilda att bedriva fristående förskola
Beredning
Kommunledningskontorets bedömning är att i enlighet med barn- och
familjenämndes förslag ta ut en avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående
förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet att
börja gälla så snart beslutet vunnit laga kraft.
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Kommunledningskontoret menar också att avgiften ska betalas i samband med
ansökan samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas samt att
ingen avgift ska tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en
förskoleenhet.
Kommunledningskontoret ser med anledning av att det är en avgift att den lämpligen
utformas i en särskild handling att ingå i Eslövs kommuns författningssamling.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående
förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet ska
betala 25 000 kronor från och med att beslutet fått laga kraft.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avgiften ska betalas i
samband med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om
avgiften inte betalas.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ingen avgift ska tas ut
vid ansökan av befintlig huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid en
förskoleenhet. Vid ansökan om godkännande av en ny huvudman för en befintlig
förskoleenhet gäller istället punkterna ovan.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge barn- och
familjenämnden i uppdrag att ta fram ett avgiftsunderlag till Eslövs kommuns
författningssamling i enlighet med ovanstående beslut. Handlingen ska anmälas till
kommunfullmäktige i september 2019.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KS.2018.0483

Godkännande av samverkansavtal mellan måltidsverksamheter Eslöv
och Höör
Ärendebeskrivning
Eslövs och Höörs kommuner har sedan juni 2018 då Höör inkom med förfrågan
angående samarbete, utrett möjligheten till samverkan mellan
måltidsverksamheterna. En styrgrupp bildades med tjänstepersoner och politiker från
respektive kommun som har sammanträtt vid fyra tillfällen där samarbetsformer och
avtalet diskuterats.
Kommunerna önskade att frågan utreddes av extern part. Under februari månad 2019
presenterades utredarens resultat. Utredningen gav förslag på organisation, avtal,
ekonomisk modell samt uppföljning.
Beslutsunderlag
 Godkännande av avtalsamverkan avseende måltidsservice mellan Eslövs och
Höörs kommun
 Servicenämndens beslut § 46 2019, Samverkan för måltidsverksamheter Eslöv
och Höör (2/2)
 Kommunstyrelsens i Höörs kommun beslut §95, 2019-05-14
Beredning
Utredningens förslag på samverkansavtal samt ekonomisk modell har använts som
utgångspunkt. Tjänstepersoner i båda kommuner, såsom förvaltningsledning och
jurister har under hösten och våren arbetat med framtagandet av Samverkansavtalet.
Utredningen som gjordes av extern part anger att samverkan är möjlig inom ramen
för kommunallag och Lagen om Offentlig Upphandling (LoU).
Kommunledningskontoret vill ändå lyfta fram att LoU gäller för upphandlande
myndigheter vid köp av varor eller tjänster.
Ett undantag (så kallad Hamburgundantaget) från upphandlingskrav finns dock för
upphandlande myndigheter som uppfyller samtliga följande kriterier:





Det ska röra sig om ett avtal mellan upphandlande myndigheter
Avtalet ska syfta till att säkerställa ett gemensamt allmännyttigt uppdrag för
myndigheterna
Inga privata aktörer ska ges någon fördel i förhållande till sina konkurrenter
Det samarbete som inrättas uteslutande styrs av överväganden och krav som
är ägnade att uppnå mål av allmänintresse.
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Kommunledningskontorets bedömning är att det inte går att fastställa om detta
samverkansavtal uppfyller samtliga ovannämnda kriterier.
Kommunstyrelsen har således att ta ställning till godkännande av avtalssamverkan
för måltidsverksamheterna i Eslövs och Höörs kommuner.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar att, i enlighet med Servicenämndens förslag till
beslut, kommunstyrelsen ska godkänna avtalssamverkan för måltidsverksamheterna i
Eslövs och Höörs kommuner samt att Styrgrupp Måltid årligen ska återrapportera till
kommunstyrelsen enligt punkten 11 i avtalet.
Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L), Madeleine Atlas (C) och Mikael Wehtje
(M) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) yrkande.
Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner avtalssamverkan för måltidsverksamheterna i Eslövs
och Höörs kommuner.
- Styrgrupp Måltid ska årligen återrapportera till kommunstyrelsen enligt punkten 11
i avtalet.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Höörs kommun
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KS.2019.0249

Vårprognos 2019 (samtliga nämnder)
Ärendebeskrivning
Kommunens första samlade ekonomiska uppföljning för året är i Vårprognosen som
upprättas per den 30 april.
Beslutsunderlag
 Vårprognos 2019
 Vårprognos 2019
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64, 2019. Vårprognos 2019
 Barn- och familjenämndens beslut § 66, 2019 Vårprognos 2019
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 65, 2019 Vårprognos 2019
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 66, 2019 Vårprognos 2019
Beredning
Kommunens intäkter förstärks med 2,8 miljoner kronor i år till knappt 1 961 miljoner
kronor jämfört med Budget 2019 enligt SKL:s prognos i början av maj. Prognosen
för kommunens resultat är 23,6 miljoner kronor . I budget 2019 planerades ett
överskott med 26,4 miljoner kronor .
Nämndernas prognos för helåret visar på ett samlat resultat före förslag till
tilläggsanslag med ett underskott med 5,9 miljoner kronor . Vid beviljande av
föreslagna tilläggsanslag blir nämndernas prognos för helåret ett underskott med 4,6
miljoner kronor . I samband med fullmäktiges antagande av budget 2019 beslutades
om möjlighet till måltidspriskompensation till köpande nämnder med 1,5 miljoner
kronor det vill säga barn- och familjenämnden och vård-och omsorgsnämnden.
Kommunens investeringsbudget beräknas nyttjas med 224,1 miljoner kronor vilket
innebär att 81,2 miljoner kronor inte nyttjas i år.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 2019 en uppräkning med tre procent
för aviserade prishöjningar av programkostnaderna för gymnasieutbildningarna i
Lund. Lund har därefter meddelat att priserna sänks med 1-2 %. Nämnden föreslås få
behålla tilldelad ram vilken därmed kan nyttjas för att balansera nettokostnaden för
de två jobbspåren. I regeringens ekonomiska vårproposition ökas anslagen för att
särskilt stärka insatser inom lokala jobbspår där Arbetsförmedlingen, kommuner och
arbetsgivare samverkar. Kommunstyrelsen har en ekonomisk buffert sedan
uppdelningen av nämnden för arbete och försörjning med drygt 2 miljoner kronor
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

31 ( 42 )

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04
Kommunstyrelsen
som kan användas vid start av fler jobbspår.
Staten har under flera år beviljat riktat statsbidrag för ökad bemanning inom
äldreomsorgen i landets kommuner. Efter regeringsbildning i januari och efter vårens
statliga ändringsbudget kan konstateras att bidraget har upphört från 2019. I samband
med kommunens budgetprocess i höstas ledde oklarheten kring fortsatt bidrag till att
kommunen i Budget 2019 avsatte 6 miljoner kronor inom kommunstyrelsens medel.
Vård- och omsorgsnämnden har upprätthållit den högre bemanningen.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret begär 1 miljoner kronor i tilläggsanslag
för extra kostnader för väktarrondering samt som trygghets- och brottsförebyggande
åtgärd. En miljon beräknas dock inte täcka kostnaderna under året. I budget 2019
avsattes 1 miljoner kronor till projekt inom sociala ekonomier.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar ekonomiskt
ansvar för nettoutfallet avseende parkeringsavgifter. Frågan är tidigare hanterad i
samband med Budget 2019 och inte beviljad. I Budget 2019 framgår att uppföljning
ska ske av de ekonomiska konsekvenserna av införandet betalparkeringar i syfte att
se över beteende och beläggningsgrad på de allmänna parkeringarna. Nämnden
återkommer förslagsvis i samband med yttrande över budgetberedningens förslag till
preliminära driftsramar för 2020.
Miljö- och samhällsbyggandsnämnden för även fram att kostnader för avskrivningar
och internränta överskrider nämndens budget för året och begär kompensation med
1,6 miljoner kronor. I samband med godkännande av slutredovisningar av
investeringar hanteras även frågor kring tillkommande driftskostnader. I
kommunstyrelsen disponibla medel finns medel avsatta för såväl tillkommande
hyreskostnader som kapitalkostnader. Nämnden begär samt aviserar att nämnden
kommer att begära kompensation för skötsel av nytillkomna ytor Stockamöllan med
0,2 miljoner kronor, Solvägen/Trehäradsvägen med 0,09 miljoner kronor samt för
Smålandsvägen och Norregatan med anledning av Marieholmsbanan. Endast
Stockamöllan kan prövas i samband med vårprognosen eftersom
Solvägen/trehäradsvägen i enlighet med nämndens vårprognos ännu inte är
slutreglerad men detta pågår. Effekterna av Marieholmsbanan lyfts först i kommande
delårsbokslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 (§ 3) tilldela miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden kompensation för tillkommande kapitalkostnader för
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2019 med 0,902 miljoner kronor avseende GC-väg Örtofta-Lilla Harrie. Rätt
kapitalkostnad är 0,343 miljoner kronor för 2019. Revideringen är avstämd med
förvaltningen.
Barn- och familjenämnden erhöll kompensation för tillkommande hyra i vilken ingår
kapitalkostnader avseende investeringsdel i paviljonger i Örtofta för 2019 i budget
2019. I samband med årsredovisningen 2018 har investeringsdelen resultatförts
varför de framtida kapitalkostnaderna blir lägre och därmed hyran. Nämndens ram
minskas netto med 0,433 miljoner kronor för 2019. Revideringen är avstämd med
berörda förvaltningar.
Servicenämnden begär kraftigt ökade investeringsmedel för projekt Stehag, Hasslebo
förskola, Norrebo förskola, Marieskolan och Sallerupsskolan. PM-bifogas. Bifogat
beslutsunderlag bör enligt kommunledningskontoret prövas av budgetberedningen i
förhållande till kommunens framtida ekonomiska förutsättningar. Budgetberedningen
har planerat genomgång av investeringsbehov 2020-2024 den 28 maj.
Kommunledningskontorets föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. bevilja barn- och familjenämnden och vård-och omsorgsnämnden kompensation
för ökade måltidspriser med 1,1 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor ur
kommunstyrelsens disponibla medel
2. bevilja vård-och omsorgsnämnden 6 miljoner kronor ur kommunstyrelsens
disponibla medel för upprätthållande av ökad bemanning inom äldreomsorgen
3. omfördela 1 miljoner kronor från sociala ekonomier till extra kostnader för
väktarrondering samt trygghets- och brottsförebyggande åtgärder från
kommunstyrelsens disponibla medel till kommunledningskontorets budget
4. bevilja miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 miljoner kronor för
tillkommande ytor i Stockamöllan ur kommunstyrelsens disponibla medel
5. bevilja omfördelning av 0,1 mkr från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till
vård- och omsorgsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag
6. uppdrar åt budgetberedningen att närmare granska servicenämndens förslag till
förändringar avseende framställda investeringar i förhållande till kommunens
framtida ekonomiska förutsättningar
7. uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom
tilldelade ekonomiska ramar
8. föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna Vårprognosen för 2019.
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Yrkanden
Ordföranden framställer följande ändrings- och tilläggsyrkanden:
Ändringsyrkande avseende Punkt 3
Omfördela 1 miljoner kronor från sociala ekonomier till samordningstjänst för
brottsförebyggandefrågor samt trygghets- och brottsförebyggande åtgärder från
kommunstyrelsens disponibla medel till kommunledningskontorets budget.
Tilläggsyrkanden:
9. Ur kommunstyrelsens disponibla medel omdisponera medel för busslinje 3 (2,1
miljoner) samt ur kommunstyrelsens övriga disponibla medel överföra 2 miljoner för
införande av fria resor för äldre samt andra kollektivtrafikåtgärder i de östra
kommundelarna. Totalt 4,1 miljoner kronor.
10. Uppdra åt Kommunledningskontoret att utreda samordning av stödfunktioner
såsom kommunikation, upphandling och nämndadministration.
11. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
för projekt förskolan Hasslebo i Stehag från 15 miljoner kronor till 20 miljoner
kronor i enlighet med servicenämndens förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggning.
Beslutsgång
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att lägga till ”och 2,1 mkr i förstärkning till
äldreomsorgen” i punkt 2 samt att texten ”för busslinje 3 (2,1 miljoner) samt ur
kommunstyrelsens övriga disponibla medel” i punkt 9 stryks.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut
samt bifall till ordförandens ändrings- och tilläggsyrkanden. Janet Andersson (S) och
Daniel Rhodin (L) instämmer i Catharina Malmborgs (M) yrkande.
Janet Andersson (S) yrkar därutöver avslag till Fredrik Ottesens yrkande.
Lars Holmström (V) instämmer i Catharina Malmborgs (M) yrkande med undantag
för punkt 3.
Madeleine Atlas (C) yrkar, med instämmande av Bertil Jönsson (C), bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter för presidieöverläggning.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till punkt 1 i Kommunledningskontorets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med densamma.
Ordföranden ställer proposition på bifall till punkt 2 och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag till beslut. Sedan prövar
ordföranden Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på bifall till ordförandes ändringsyrkande avseende
punkt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden ställer proposition på bifall av resterande punkter i
Kommunledningskontorets förslag till beslut (punkt 4-8) och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Ordföranden ställer proposition på, dels bifall till ordförandes yrkande avseende
punkt 9, dels bifall till Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall till ordförandens tilläggsyrkande avseende
punkt 10 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden ställer proposition på bifall till ordförandens tilläggsyrkande avseende
punkt 11 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bevilja barn- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden kompensation
för ökade måltidspriser med 1,1 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor ur
kommunstyrelsens disponibla medel
- bevilja vård- och omsorgsnämnden 6 miljoner kronor ur kommunstyrelsens
disponibla medel för upprätthållande av ökad bemanning inom äldreomsorgen
- omfördela 1 miljoner kronor från sociala ekonomier till samordningstjänst för
brottsförebyggandefrågor samt trygghets- och brottsförebyggande åtgärder från
kommunstyrelsens disponibla medel till kommunledningskontorets budget
- bevilja miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 miljoner kronor för tillkommande
ytor i Stockamöllan ur kommunstyrelsens disponibla medel
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- bevilja omfördelning av 0,1 miljoner kronor från miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende
bostadsanpassningsbidrag
- uppdrar år budgetberedningen att närmare granska servicenämndens förslag till
förändringar avseende framställda investeringar i förhållande till kommunens
framtida ekonomiska förutsättningar
- uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom
tilldelade ekonomiska ramar
- ur kommunstyrelsens disponibla medel omdisponera medel för busslinje 3 (2,1
miljoner) samt ur kommunstyrelsens övriga disponibla medel överföra 2 miljoner för
införande av fria resor för äldre samt andra kollektivtrafikåtgärder i de östra
kommundelarna. Totalt 4,1 miljoner kronor.
- uppdra åt kommunledningskontoret att utreda samordning av stödfunktioner såsom
kommunikation, upphandling och nämndadministration.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
- att utöka investeringsbudgeten för projekt förskolan Hasslebo i Stehag från 15
miljoner kronor till 20 miljoner kronor i enlighet med Servicenämndens förslag
- att godkänna Vårprognosen för 2019.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot besluten avseende punkt 2
och 9 till förmån för Fredrik Ottesens (SD) yrkande.
Ej deltagande i beslut
Lars Holmström (V) avstår för att delta i beslut avseende punkt 3.
Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) avstår från att delta i beslut avseende
samtliga tilläggsyrkanden.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige
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§ 98

KS.2019.0287

Utredning av samverkansmöjligheter inom
överförmyndarverksamheten
Ärendebeskrivning
I budget för 2019 gavs ett uppdrag att utreda samverkansmöjligheter med andra
kommuner avseende överförmyndarverksamheten. Som skäl för utredningsuppdraget
angavs att minimera sårbarheten och säkerställa kompetensbehovet.
Beslutsunderlag
 Utredning av samverkansmöjligheter inom överförmyndarverksamheten
 Slutförslag ÖFN
Beredning
Utredningsuppdraget har genomförts av Eje Ringborn, tidigare kommundirektör, i
samverkan med Kommunledningskontoret. Utredningsuppdraget har begränsats till
att undersöka samverkansmöjligheter i närområdet.
Rapporten innehåller nulägesbeskrivning avseende organisation, bemanning och
ärendemängd samt beskrivning av olika samverkansformer. Utredaren har närmre
utrett och haft dialog med Lomma kommun som har samarbetsavtal avseende
överförmyndarverksamheten med Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge. Även Höörs
och Tomelilla kommun som har gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
med andra kommuner har kontaktats. Dialog har även förts med Lunds kommun som
inte har någon formell samverkan med annan kommun. Samtliga av ovan nämnda
kommuner har tidigare utrett samverkan avseende överförmyndarverksamheten och
utredaren har tagit del av dessa utredningar.
Utredningen visar att Eslövs kommun, i jämförelse med andra kommuner i
närområdet, har ett underlag med cirka 800 ärende per år och en organisation som
inte behöver riskera att sakna kompetens eller är särskilt sårbar. Enligt
delegeringsordningen och vad överförmyndarnämnden anger i budget så borde
arbetsbelastningen vara hanterlig. Det är dock ett observandum att arbetsledning,
ekonom samt del av granskning av årsräkningar inte belastar
överförmyndarnämndens budget. Det finns även ytterligare avlastning när det gäller
granskning av årsräkningar som betalas separat.
Även om utredningen kommer fram till att Eslövs kommun har ett underlag och
organisation som i nuläget inte är särskilt sårbar kan det vara av intresse för framtida
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kompetensförsörjning och kompetensutveckling att pröva en större kommuns
intresse av att samverka.
Utredningens huvudförslag är att fortsätta samverka med andra kommuner inom
MalmöLundregionen på nätverksnivå och att undersöka Lunds kommuns intresse av
att utreda samverkansmöjligheter.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att tillskriva Överförmyndarnämnden i
Lunds kommun med önskan om en utredning av samverkansmöjligheter avseende
överförmyndarverksamhet.
- Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Kommunledningskontoret, Anette Persson
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§ 99

KS.2019.0241

Tillsättande av förvaltningschef på Serviceförvaltningen
Ärendebeskrivning
Tjänsten som förvaltningschef för Serviceförvaltningen har varit vakant sedan
Hampus Trellid tillträdde ny anställning. Kerstin Wulff, Management Partners, är
tillförordnad förvaltningschef sedan 20 augusti 2018.
Kommunstyrelsen har att utse ny förvaltningschef för Serviceförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Tillsättande av förvaltningschef på Serviceförvaltningen
 MBL-protokoll 2019-05-07
Beredning
Tjänsten har utlysts externt och rekryteringen har skett i samverkan med företaget
Trust. Arbetstagarorganisationerna har erbjudits att ha synpunkter på kravprofilen
samt delta i urvalsprocessen.
Fyra kandidater valdes ut och intervjuer har genomförts med politiker från
kommunstyrelsen och Servicenämnden samt med medarbetare och fackliga
representanter från Serviceförvaltningen.
Efter intervjuer, tester och referenstagning föreslås att Åsa Ratcovich anställs som
förvaltningschef för Serviceförvaltningen.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Daniel Rhodin (L) och Mikael
Wehtje (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Åsa Ratcovich anställs som förvaltningschef för Serviceförvaltningen från och med
den 21 augusti 2019.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
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§ 100

KS.2019.0209

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen för 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att för 2020 besluta om sammanträdestider.
Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens sammanträden, i likhet med
föregående år, hålls på en tisdag. Juli och augusti är sammanträdesfria.
Samtliga sammanträden börjar kl.17:00.
Sammanträdesdagar för 2020 föreslås enligt följande:
7 januari, 4 februari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 27
oktober och 24 november.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall
till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde 2020 hålls följande dagar klockan 17.00:
7 januari, 4 februari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 27
oktober och 24 november.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 101

KS.2019.0294

Förvärv av fastigheten Eslöv Nunnan 1, Eifab
Ärendebeskrivning
Eifabs styrelse beslutade den 16 april att godkänna köpe- respektive hyresavtal
avseende fastigheten Nunnan 1 i Eslöv. För affärens genomförande krävs
fullmäktiges godkännande enligt ägardirektiven med hänvisning till storleken på
affären.
Beredning
Mikael Wehtje (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt i ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 102
Redovisning av delegeringsbeslut
KS.2016.0319-6

Anställningsbeslut Jurist, Kommunledningskontoret, Juridiska
avdelningen

KS.2018.0628-8

Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av Ekologiska ägg
och potatis

KS.2018.0559-9

Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av Färsk fisk

KS.2019.0286-2

Yttrande gällande ansökan om antagning i allmänna hemvärnet

KS.2019.0109-5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64, 2019 Begäran om
positivt planbesked och planuppdrag för Badhusparken 1 och
del av Eslöv 53:4

KS.2018.0126-34

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 65, 2019 Granskning
av detaljplan för del av Hangaren 1

KS.2019.0153-4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 66, 2019 Detaljplan
Piggvaren 4 och 5 (Bergaområdet, Eslöv)

KS.2019.0001-5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67, 2019
Budgetberedning - Budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023

KS.2019.0298-2

Yttrande gällande ansökan om antagning i allmänna hemvärnet

KS.2019.0282-1

Avtal om lägenhetsarrende av del av Eslöv 51:4

KS.2019.0283-2

Tilldelningsbeslut i direktupphandling avseende rådgivning om
jordbruksstöd

KS.2019.0305-3

Tilldelningsbeslut i upphandling av Hygienhjälpmedel

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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