
Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

Kommunfullmäktige

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-19:40

Beslutande Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Mats Löfström (S)
Cecilia Lind (S) (ordförande)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriele Goldhammer (S)
Fredrik Wikberg (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Wöhlecke (M)
Peter Melinder (M)
Bengt Andersson (M)
Therese Granlund (M) §§4-13
Fredrik Ottesen (SD)
Johan Sandqvist (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Therese Andersson (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Göran Frank (L)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Simon Ahlström (S)  ersätter Anne Hansson (S)
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Rikard Malmborg (M) §§1-3 ersätter Therese Granlund 
(M)
Leif Persson (SD)  ersätter Patrik Olsson (SD)
Erik Lunderquist (SD)  ersätter Jimmie Syrjäläinen (SD)
Sofia Hagerin (C)  ersätter Anders Molin (C)
John Fidler (L)  ersätter Astrid Nilsson (L)
Kerstin Ekoxe (S)  ersätter David Westlund (S)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Ann-Christin Waldén (L)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anette Palm (S)
Karl-Erik Malmgren (S)
Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Rikard Malmborg (M) §§4-13
Bo-Göran Hansen (M)
Sven Olofsson (SD) §§2-13
Mikael Sonander (C)
Fatima Sharq (MP)
Margaretha Holmquist (L)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)
Jörgen Håkansson (S) §1

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (Kommunsekreterare)
Agneta Fristedt (Kommunjurist)
Karolina Nilsson (Planarkitekt) §3
Sara Svensson  (Folkhälsostrateg) §4

Utses att justera Lars Månsson (S)
Ingemar Jeppsson (C)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-02-08  

Protokollet 
omfattar

§§1-13

Sida 2 (25)



Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Cecilia Lind (S)

Justerande
Lars Månsson (S) Ingemar Jeppsson (C)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-01-30

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-02-09

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-03-03

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§1 Val av justerare
§2 Ändring av föredragningslistan
§3 Information om översiktsplan Eslöv 2017
§4 Resultat från folkhälsoenkäten Barn och unga 2016
§5 Motion från Annette Linander (C) om samordnad varudistribution
§6 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) 

angående avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i 
Eslövs kommun

§7 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) om 
kommunens hemsida

§8 Godkännande av bolagsordning samt val av styrelseledamöter och 
revisor med ersättare till Bankmannen 9 AB

§9 Godkännande av bolagsordning samt val av styrelseledamöter och 
revisor med ersättare till  Slaktaren 17

§10 Interpellation från Therese Andersson (MP) till Vård- och 
omsorgsnämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp 
och stöd enligt socialtjänstlagen

§11 Fråga från Marlen Ottesen (SD) till kommunstyrelsens ordförande
§12 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) om 

uthyrningspolicy
§13 Anmälningar för kännedom
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§ 1

Val av justerare

Ingemar Jeppsson (C) och Lars Månsson (S) utses till att, jämte ordförande justera 
protokollet den 8 frebruari 2017. Catharina Malmborg utses till ersättare.
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§ 2

Ändring av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
9b Fråga från Marlen Ottesen (SD) till kommunstyrelsens ordförande
10a Inkommen motion
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§ 3 KS.2015.0109

Information om översiktsplan Eslöv 2017 

Ärendebeskrivning
Förslag till översiktsplan har skickats på samråd till myndigheter, organisationer och 
kommunala nämnder. Samråd är det första steget utav tre i planprocessen (samråd, 
utställning och antagande). Processen styrs av plan- och bygglagen.
En översiktsplan anger kommunens ställningstaganden för den långsiktiga fysiska 
utvecklingen av kommunen och är kommunens viktigaste styrdokument gällande 
marken och vattnets användning. Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen 
vara aktuell och detta ska prövas varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 4

Resultat från folkhälsoenkäten Barn och unga 2016

Ärendebeskrivning
Ett axplock ur årets folkhälsoenkät Barn och unga presenteras. Region Skåne 
genomför enkäten var fjärde år. 2016 års resultat presenteras i jämförelse med 
resultaten för 2012. Likaså visas likheter och skillnader mellan barn och unga i Eslöv 
jämfört med dem i hela Skåne.
 

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 5 KS.2016.0296

Motion från Annette Linander (C) om samordnad varudistribution 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) yrkar i sin motion att ”uppdrag ges att utreda möjligheten att 
inrätta samordnad varudistribution i Eslövs kommun, enskild eller gemensamt med 
någon/några grannkommuner.” Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för 
yttrande.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §7, 2017  Yttrande över motion om ”Samordnad 
varudistribution”
 Förslag till beslut; Yttrande över motion "Samordnad varusdistribution"
 "Samordnad varudistribution i skånska kommuner - Nulägesanalys och vägen 
framåt"
 Motion från Annette Linander (C) Samordnad Varudistribution

Beredning
Samordnad varudistribution innebär sammanfattningsvis att beställda varor levereras 
till en samlastningscentral varifrån leveranser ut till verksamheterna samordnas och 
distribueras. Eftersom det är en stor och resurskrävande process går flera kommuner 
oftast samman för en gemensam samlastningscentral. Resultatet av samordnad 
varudistribution är minskat antal transporter av främst tung trafik i tätorterna, vilket 
förutom stora miljöeffekter även ger en säkrare trafikmiljö kring skolor och i övriga 
delar av kommunen. Ett ytterligare mål är att få in små och medelstora lokala företag 
som leverantörer, främst inom livsmedelsnäringen, genom att kommunen själv tar 
kontroll över distributionskedjan, vare sig logistiken utförs i egen regi eller av extern 
entreprenör.
 
En av förutsättningarna för samordnad varudistribution är e-handel. Enligt 
kommunstyrelsens beslut den 6 september 2016, § 107, ska förutsättningarna för e- 
handel utredas senast inför budget 2018. Förstudien ska vara färdigställd i maj 2017. 
Länsstyrelsen Skåne driver med medel från Energimyndigheten projektet 
”Samordnad varudistribution i skånska kommuner”. Eslövs kommun och 
Länsstyrelsen Skåne har skrivit en överenskommelse om deltagande i projektfas 2 – 
”Förankring och kommunalt beslutsfattande av kommunal samordnad 
varudistribution i Skåne – kapacitetsutveckling”. Fas 2 innebär att förutsättningar för 
införande av samordnad varudistribution utreds, innefattande bland annat 
kostnadsnyttoanalyser, som underlag inför ett eventuellt framtida kommunalt beslut 
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om införande. Vidare utreder länsstyrelsen även lämpliga samverkanskonstellationer 
mellan kommunerna.
 
Redan under förra mandatperioden var samordnad varudistribution en punkt i 
kommunledningskontorets målarbete. Då fördes även diskussioner angående 
samordnad varudistribution med kommunerna i Lunds kommuns inköpssamverkan, 
vid sammanträden gällande livsmedelsupphandlingar, med deltagande av såväl 
politiker som tjänstemän. Kommunstyrelsen i Lund beslutade den 13 september 
2014, §191, att införa samordnad varudistribution. Detta kommer att ha stor 
påverkan på vår gemensamma inköpssamverkan. Lunds kommuns utredning är klar 
men införandet har inte planerats eller påbörjats. Genom att delta i länsstyrelsens 
projektfas 2 kommer Eslövs kommun att ha samma utgångsläge som Lunds 
kommun, vilket kan vara en fördel då ett eventuellt införande beslutas.
Avslutningsvis framförs att Eslövs kommun genom att parallellt utreda e-handel och 
samordnad varudistribution kommer att vara väl förberedd då eventuella införanden 
av desamma beslutas. Kommunledningskontoret anser med anledning av 
redogörelsen ovan att motionens syfte redan är uppfyllt och föreslår att motionen 
avslås.
 
Kommunstyrelsen § 7, 2017 föreslår att anse motionen besvarad då kommunen har 
inlett en utredning kring samordnad varudistribution.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Birgitta Petersson
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§ 6 KS.2016.0429

Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående 
avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion angående avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs 
kommun. I motionen föreslås att avgiftsfria resor införs för alla äldre från och med 
75 år, att gälla alla dagar mellan kl. 9.00 och 15.00. Ansökan om kort föreslås göras 
till Skånetrafiken och för att erhålla kort föreslås en administrationsavgift om 100 
kronor.
Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 9, 2017  Yttrande över motion från Bertil Jönsson 
(NKE) och Göran Windén (NKE) om avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år 
och äldre
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om avgiftsfria kollektivresor för äldre
 Kommunfullmäktige beslut § 148, 2015 Medborgarförslag om gratis Jojo-kort 
för äldre över 80 år
 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) Motion angående 
avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs kommun

Beredning
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen behandlat frågan om avgiftsfri 
kollektivtrafik för äldre. I november 2015 (§ 148) beslutade kommunfullmäktige att 
avslå ett medborgarförslag om gratis Jojo-kort för äldre över 80 år. Beslutet grundade 
sig på tidigare beslut i liknande ärenden, samt på yttranden från Vård- och 
omsorgsnämnden, Kommunala pensionärsrådet, Miljö- och  
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Som huvudsakligt skäl till 
avslaget angavs att kostnaden för frikort inte stod i paritet med nyttan.
 
Kommunstyrelsen (§ 9, 2017) anser inte att föreliggande motion tillför några 
argument eller sakförhållanden som ger anledning att ompröva kommunfullmäktiges 
hållning i frågan, och föreslår därför att motionen ska avslås.

Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Däremot 
yrkar Bertil Jönsson (NKE) och Håkan Svensson-Sixbo (V) bifall till motion.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels avslag dels bifall till motion och finner att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs med följande propositionsordning: JA-röst för 
avslag och NEJ-röst för bifall till motion. Omröstning utfaller med 33 JA-röster och 
18  NEJ-röster. Se omröstningslistan.

Beslut
- Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) om avgiftsfria 
kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs kommun  avslås.

Reservationer
Ledamöterna i Nya Kommunpartiet i Eslöv (NKE), Vänsterpartiet (V) och 
Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Josef Chaib
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunfullmäktige 2017-01-30

Voteringslista: § 6
Ärende: Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående avgiftsfria 
kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs kommun,  KS.2016.0429

Voteringslista(or)
JA-röst för avslag och NEJ-röst för bifall till motion

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Andersson(S), ledamot X
Lena Emilsson(S), ledamot X
Tony Hansson(S), ledamot X
Janet Andersson(S), ledamot X
Lars Månsson(S), ledamot X
Mats Löfström(S), ledamot X
Cecilia Lind(S), ordförande X
Bernt Nilsson(S), ledamot X
Istvan Barborg(S), ledamot X
Krister Göransson(S), ledamot X
Marianne Svensson(S), ledamot X
Gabriele Goldhammer(S), ledamot X
Fredrik Wikberg(S), ledamot X
Henrik Wöhlecke(M), ledamot X
Catharina Malmborg(M), ledamot X
Christine Melinder(M), ledamot X
Mikael Wehtje(M), vice ordförande X
Lena Wöhlecke(M), ledamot X
Peter Melinder(M), ledamot X
Bengt Andersson(M), ledamot X
Therese Granlund(M), ledamot X
Fredrik Ottesen(SD), ledamot X
Johan Sandqvist(SD), ledamot X
Ronny Thall(SD), ledamot X
Marlén Ottesen(SD), ledamot X
Göran Granberg(SD), ledamot X
Anders Oddsheden(SD), ledamot X
Kerstin Brink(SD), ledamot X
Håkan Jölinsson(SD), ledamot X
Annette Linander(C), ledamot X
Ingemar Jeppsson(C), 2:e vice ordförande X
Jasmina Muric(C), ledamot X
Håkan Larsson(MP), ledamot X
Farid Albahadli(MP), ledamot X
Therese Andersson(MP), ledamot X
Lennart Nielsen(MP), ledamot X
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Mötesdatum

          Kommunfullmäktige 2017-01-30

Göran Frank(L), ledamot X
Håkan Svensson-Sixbo(V), ledamot X
Bertil Jönsson(NKE), ledamot X
Göran Windén(NKE), ledamot X
Simon Ahlström(S), ersättare X
Leif Persson(SD), ersättare X
Erik Lunderquist(SD), ersättare X
Sofia Hagerin(C), ersättare X
John Fidler(L), ersättare X
Kerstin Ekoxe(S), ersättare X
Mauricio Sanchez(V), ersättare X
Khalid El-Haj(S), ledamot X
Erika Isaksson(S), ledamot X
Gabriel Barjosef(S), ledamot X
Ann-Christin Waldén(L), ledamot X
Resultat 33 18 0
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§ 7 KS.2016.0312

Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) om 
kommunens hemsida 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige gällande Eslövs kommuns hemsida, www.eslov.se.
 
I motionen menar Fredrik Ottesen och Marlen Ottesen båda (SD) att Eslövs kommun 
på sin hemsida behöver höja ambitionsnivån och satsningarna på turism och 
näringsliv. Detta för att lyckas med att marknadsföra Eslövs kommun på ett 
slagkraftigt sätt. Motionärerna hänvisar i sin motion till att ”vi är idag i en global 
konkurrens där information och tillgänglighet är viktigare än någonsin. En första 
kontakt besökare, turister och företagare har med Eslövs kommun är vår hemsida”. I 
sin motion hänvisar motionärerna till Östra Göinge kommuns hemsida som man 
menar på ”ett föredömligt sätt har hittat en lösning för att kunna marknadsföra just 
turismen och näringslivet på sin hemsida”.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §10, 2017 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen 
(SD) och Marlen Ottesen (SD) om kommunens hemsida
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen 
Ottesen (SD) om kommunens hemsida
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) Utveckla startsidan 
till mer fokus på turism och näringsliv

Beredning
Eslövs kommuns hemsida gjordes helt om och nylanserade i oktober 2011. Som 
utgångspunkt för det arbetet beslöts det att Eslövs kommuns medborgare var den 
viktigaste målgruppen för kommunens information kring sina verksamheter. Det 
lades också vikt vid att medborgarna på ett så enkelt och smidigt sätt skulle kunna 
hitta sådant som e-tjänster och blanketter för att kunna utföra sina tjänster.
Vid det dåvarande arbetet med en ny webbplats togs också särskild hänsyn till andra 
viktiga målgrupper såsom företagare och besökare, detta utifrån de riktlinjer för 
kommunala webbplatser som var brukligt vid den tiden. Därför har också båda dessa 
grupper ”egna” ingångar där information som främst riktar sig till dem är samlad. 
Enligt dåvarande praxis för webbdesign är de placerade i höger övre hörn. Även 
hemsidans sökfunktion fick, på det sätt som var brukligt 2011, en framskjuten 
placering och finns lättillgänglig just under flikarna för företagare och besökare.
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I den styrande majoritetens budget för 2017 finns avsatt 0,6 miljoner kronor för 
utveckling av Eslövs kommuns hemsida med bland annat nya mallar och anpassning 
för en mobil surfing. Webbplatsen är huvudkanal för kommunens information och 
därmed ställs det stora krav på en rad funktioner såsom e-tjänster, karta, öppen data 
och sökbarhet som idag inte uppfylls.
En utveckling av hemsidan är också viktig för att kunna möta de ökade kraven på 
tillgänglighet för både medborgare och andra intressenter såsom företagare och 
besökare. I utvecklingsarbetet kring kommunens webbplats kommer därför fokus att 
läggas på just tillgänglighet men också på innehåll, struktur och design som ska ge 
Eslövs kommun en responsiv, attraktiv, kostnadseffektiv och hållbar webbplats.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motion.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels avslag dels bifall till motion och finner att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
 

Beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Ledamöter i Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.

 

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Ann Lagerwall.
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§ 8 KS.2016.0644

Godkännande av bolagsordning samt val av styrelseledamöter och 
revisor med ersättare till Bankmannen 9 AB 

Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads AB har förvärvat fastigheten Bankmannen 9 den 1 december 2016. 
Förvärvet har skett i bolagsform. Styrelsen för Eslövs Bostads AB har föreslagit att 
kommunfullmäktige utser styrelse och fastställer bolagsordning.

Beslutsunderlag
 Valberednings beslut §2, 2017 - Bankmannen 9 AB
 Kommunstyrelsens beslut § 13, 2017 Godkännande av bolagsordning för Eslöv 
Bankmannen 9 AB, dotterbolag till Eslövs Bostads AB
 Förslag till beslut; Godkännande av bolagsordning för Eslöv Bankmannen 9 AB, 
dotterbolag till Eslövs Bostads AB
 Bolagsordning för Bankmannen 9
 Förvärv av fastigheter Bankmannen 9 och Slaktaren 17

Beredning
Enligt 3 kapitlet 17 § kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa det 
kommunala ändamålet med verksamheten och se till att detta och de kommunala 
befogenheterna utgör ram för verksamheten. Vidare ska fullmäktige utse 
styrelseledamöter och revisor med ersättare och se till att bolagsordningen innefattar 
en rätt för fullmäktige att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas av bolaget. I förslaget ska frågor av vikt lyftas till 
fullmäktige vilket är en ökad styrning jämfört med lagstiftningen.

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

Beslut
-  Bolagsordningen för Bankmannen 9 AB godkänns.
-  Till ledamöter utses enligt Valberedningens förslag för tiden fram till och med 
årsstämman 2019:

  Mikael Wehtje (M), ordförande

  Stefan Karlsson (V), vice ordförande

  Ingrid Lennerwald (S), ledamot
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  Kenneth Jönsson (S), ledamot

  Mats Löfström (S), ledamot

  Håkan Larsson (MP), ledamot

  Fredrik Ottesen (SD), ledamot

  
- För samma tid utses:

  Kurt Håkansson (S) till revisor

  Håkan Elleström (M) till ersättare för revisorn

Beslutet skickas till
Eslövs Bostad AB
Bankmannen 9 AB
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§ 9 KS.2017.0016

Godkännande av bolagsordning samt val av styrelseledamöter och 
revisor med ersättare till  Slaktaren 17 

Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads AB kommer den I mars 2017 att byta fastigheter med Hägglunds 
Fastigheter. Eslövs Bostads AB styrelse föreslår kommunfullmäktige att anta 
bolagsordning och utse styrelse för bolaget.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut §3, 2017 - Slaktaren 17 Ab
 Kommunstyrelsens beslut § 14, 2017 Godkännande av bolagsordning för Eslövs 
Slaktaren 17
 Förslag till beslut; Godkännande av bolagsordning för Eslöv Slaktaren 17 AB, 
dotterbolag till Eslövs Bostads AB
 Bolagsordning för Eslöv Slaktaren 17 AB efter KS 2017-01-10
 Förvärv av fastigheter Bankmannen 9 och Slaktaren 17

Beredning
Enligt 3 kapitlet 17 § kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa det 
kommunala ändamålet med verksamheten och se till att detta och de kommunala 
befogenheterna utgör ram för verksamheten. Vidare ska fullmäktige utse 
styrelseledamöter och revisor med ersättare och se till att bolagsordningen innefattar 
en rätt för fullmäktige att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas av bolaget. I förslaget ska frågor av vikt lyftas till 
fullmäktige vilket är en ökad styrning jämfört med lagstiftningen.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till både 
kommunstyrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Beslut
-  Bolagsordningen för Slaktaren 17 AB godkänns.
-  Till ledamöter utses enligt Valberedningens förslag för tiden fram till och med 
årsstämman 2019:

  Mikael Wehtje (M), ordförande

  Stefan Karlsson (V), vice ordförande

  Ingrid Lennerwald (S), ledamot
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  Kenneth Jönsson (S), ledamot

  Mats Löfström (S), ledamot

  Håkan Larsson (MP), ledamot

  Fredrik Ottesen (SD), ledamot
 
- För samma tid utses:

  Kurt Håkansson (S) till revisor

  Håkan Elleström (M) till ersättare revisor

Beslutet skickas till
Eslövs Bostad AB
Slaktaren 17 AB
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§ 10 KS.2016.0602

Interpellation från Therese Andersson (MP) till Vård- och 
omsorgsnämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och 
stöd enligt socialtjänstlagen 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (MP) har lämnat in en interpellation till Vård- och 
omsorgsnämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt 
socialtjänstlagen.
Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktige vid decembersammanträde (§ 155, 
2016).
Tony Hansson (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande, svarar på 
interpellationen i enlighet med det skriftliga svaret.

Beslutsunderlag
 Interpellationssvar från Tony Hansson (S)
 Interpellation från Therese Andersson (MP) till Vård- och omsorgsnämndens 
ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen

Beslut
- Interpellationen anses besvarad.
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§ 11 KS.2017.0053

Fråga från Marlen Ottesen (SD) till kommunstyrelsens ordförande 

Ärendebeskrivning
Marlen Ottesens (SD) fråga lyder:
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2016 beslutades att 
möjligheten för att lämna in medborgarförslag skulle försvinna den 15 november 
2016 till förmån för e-förslag. Idag är det den 30 januari, och än idag finns 
paragrafen om medborgarförslag att läsa i Arbetsordningen för kommunfullmäktige.
 
Kan Eslövs kommuns invånare fortfarande lämna in medborgarförslag?
 
Johan Andersson (S), kommunsytrelsens ordförande, svarar att enligt 
kommunfullmäktiges beslut i december upphördes rätten att lämna in 
medborgarförslag den 15 november 2016. Uppdrag har getts till 
Kommunledningskontoret att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning. Han 
upplyser också att kommunstyrelsen har fått information om pågående arbete kring 
införande av e-förslag vid sammanträdet den 10 januari 2017.

Beslutsunderlag
 Fråga från Marlen Ottesen (SD) till kommunstyrelsens ordförande

Beslut
- Frågan anses besvarad.
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§ 12 KS.2017.0037

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) om uthyrningspolicy 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD), Johan Sandquist (SD) och Ronny Thall (SD) har till 
kommunfullmäktige lämnat in en motion om ny uthyrningspolicy i Eslövs. 
Motionärer föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera och leda ett 
samarbete mellan kommunen, det kommunala fastighetsbolaget och privata 
fastighetsägare med målet att ha en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla 
fastighetsägare i likhet med Landskrona, samt, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
undersöka behovet att skapa en motsvarighet till Landskrona Stadsutveckling AB.

Beslutsunderlag
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) om uthyrningspolicy

Beslut
- Motion om ny uthyrningspolicy remitteras till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen
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§ 13

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2016.0652-1Granskning av Drift och underhåll av kommunens websida
 KS.2016.0155-10Protokoll nr 5 för Finsam MittSkåne 2016-12-15
 KS.2016.0633-3Protokoll från Länsstyrelsen gällande ny ledamot/ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige
 KS.2016.0292-7Styrelseprotokoll MERAB 2016-11-24

Beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna.
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