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§ 14
Val av justerare
Catharina Malmborg (M) och Göran Windén (NKE) utses till att jämte ordförande
justera protokollet den 5 april 2017.
Tony Hansson (S) utses till ersättare.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7 (36)

Sammanträdesprotokoll
2017-03-27
Kommunfullmäktige
§ 15
Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
Ärende 12b - Remittering av motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén
(NKE) angående skyltning av cykelöverfarter i Eslövs kommun
Ärende 13b - Entledigande av Lars-Erik Björklund (V) från uppdrag som
nämndeman vid Lunds Tingsrätt
Ärende 15b - Anmälan av interpellation från Astrid Nilsson (L) till
kommunstyrelsens ordförande angående näringslivsstrategi i Eslövs kommun
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§ 16

KS.2016.0328

Medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens evenemang
Ärendebeskrivning
Lena Ljungqvist har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om att
rökning ska förbjudas vid de evenemang som anordnas av kommunen.
Förslagsställaren anför att kommunens evenemang ska vara tillgängliga för alla –
även allergiker – och att detta inte är fallet idag. Kultur- och fritidsnämnden samt
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ombetts att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §36, 2017 Yttrande över medborgarförslag om att
förbjuda rökning vid kommunens evenemang
 Yttrande över medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 6, 2017 Medborgarförslag om
att förbjuda rökning vid kommunens evenemang (2/3)
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 82, 2016 Yttrande angående
medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens evenemang
 Medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens evenemang
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver båda i
sina yttranden att det är förbjudet att röka i samtliga av Eslövs kommuns lokaler,
men att det är svårare att reglera rökning vid evenemang utomhus. Nämnderna
hänvisar till den statliga utredning om tobakslagen som nyligen avslutats, vilken
innehåller förslag om ett utvidgat rökförbud. Något konkret lagförslag finns
emellertid ännu inte, och Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Eslövs kommun
avvaktar ett sådant.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver att utredningen i fråga även lyfter
möjligheten att reglera rökning genom lokala ordningsföreskrifter, men att det finns
vissa hinder för sådana. Nämnden bedömer att lokala ordningsföreskrifter som
reglerar rökning inte är möjligt i Eslövs kommun, av såväl juridiska som praktiska
skäl. Båda nämnderna föreslår således att medborgarförslaget avslås.
Kommunledningskontoret har ingenting att invända mot nämndernas bedömning och
anser därför också att medborgarförslaget ska avslås.
Förslagsställaren
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Förslagsställaren Lena Lundqvist är närvarande vid sammanträdet och framför att
hela evenemangsområdet inte behövs vara rökfritt men att det är önskvärt att en del
av det är rökfritt.
Yrkanden
Christine Melinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens evenemang avslås.
Beslutet skickas till
Lena Ljungqvist
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 17

KS.2017.0058

Godkännande av årsredovisning 2016 för Eslövs kommun inklusive de
kommunala bolagen samt ansvarsprövning
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Eslövs kommun 2016 inklusive sammanställd redovisning som
omfattar de bolag som kommunen minst har majoritetsägande i det vill säga Eslövs
Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings AB och Eslövs Industrifastigheter AB med
dotterbolag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §49, 2017 Årsredovisning 2016 för Eslövs kommun
inklusive de kommunla bolagen
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2016
 Årsredovisning 2016 Eslövs kommun_slutlig2
 Revisionsberättelse för år 2016
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport
 Revisionsberättelser för de kommunala bolagen
Beredning
Kommunens resultat är47,6 miljoner kronor, varav det verksamhetsmässiga resultatet
är 44,3 miljoner kronor. Koncernens resultat, vilket är kommunens resultat
tillsammans med kommunens bolag är 62,5 miljoner kronor. Kommunens resultat
grundas på att kommunstyrelsen/finansförvaltningen genererat överskott avseende
medel för tillkommande lokalkostnader med 18 miljoner kronor vilket inte behövt tas
i anspråk under året. I budget 2016 fanns även en buffertpost med sex miljoner för
ökad befolkning med beaktande av flyktingmottagningen hösten 2015 som inte
utnyttjats eftersom staten oplanerat beviljade extra statsbidrag för ändamålet. Även
personalrelaterade poster samt finansnettot har gått bättre än antagen budget.
Servicenämndens uppdrag att leverera överskott med 10 miljoner kronor har nästa
uppfyllts. Det ekonomiska resultatet stärker kommunens ekonomi. En del av
överskottet föreslås kunna nyttjas i framtiden genom placering i
Resultatutjämningsreserven.
Sveriges Kommuners Landsting (SKL) prognostiserar att balansen mellan
kommunernas skatteintäkter, nettokostnadsutveckling samt befolkningsökning blir
allt svårare att matcha de närmsta åren, varför Kommunledningskontoret föreslår en
avsättning med 13 miljoner till resultatutjämningsfonden 2016.
Resultatutjämningsfondens avsättning kommer då att omfatta 55 miljoner 2016.
Justerares signatur
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Kultur- och fritidsnämnden har begärt ombudgetering avseende bibliotekets
renovering av vind. Servicenämnden har begärt ombudgetering för förskola
Stehag/Gya. Investeringarna kommer att tas upp under budgetprocessen 2018.
Revision
De kommunala revisorerna har överlämnat revisionsberättelse med bilagor för 2016.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen
och nämnder samt för enskilda ledamöter i dessa organ för 2016 års verksamhet.
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns.
Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Fredrik
Ottesen (SD) och Annette Linander (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Jäv
De fullmäktigeledamöter som under 2016 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller
kommunstyrelsen, deltar inte jämlikt 5 kapitlet 20 a § kommunallagen, vid
handläggningen i fråga om ansvarsfrihet för den egna nämnden.
Beslut
- Årsredovisning 2016 för Eslövs kommun inklusive de kommunla bolagen
godkänns.
- 13 miljoner kronor av resultatet avsätts till resultatutjämningsreserven.
- Kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunrevision
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§ 18

KS.2016.0499

Handlingsplan och riktlinjer mot våld i nära relationer
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår en reviderad handlingsplan mot våld i nära
relationer samt riktlinjer och rutiner för området.
Då gällande handlingsplan mot våld i nära relationer antogs av kommunfullmäktige
har kommunstyrelsen ombetts att föreslå den reviderade planen för beslut i
kommunfullmäktige samt uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden att anta och följa
upp riktlinjer och rutiner med anledning av beslutet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 24, 2017 Förslag till handlingsplan och riktlinjer
mot våld i nära relationer
 Förslag till beslut; Yttrande över handlingsplan mot våld i nära relationer
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 81 Våld i nära relationer
 Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2017
 Vård och Omsorgs förslag; Riktlinjer våld i nära relationer
Beredning
Den föreslagna handlingsplanen är ett led i att uppnå målet i det politiska
handlingsprogrammet 2015-2018: att stärka vårt arbete för att motverka våld i nära
relationer samt öka samarbetet med olika myndigheter och andra kommuner.
Gällande handlingsplan mot våld i nära relationer antogs av kommunfullmäktige den
26 maj 2014. Till handlingsplanen finns riktlinjer och rutiner som ger vägledning om
hur våld i nära relationer ska hanteras av Eslövs kommun.
Kommunledningskontoret anser att föreslagen handlingsplan överensstämmer med
kommunens övergripande mål att stärka arbetet mot våld i nära relationer och stärka
samverkan med andra aktörer. Koppling till gällande lagstiftning finns.
Kommunledningskontoret föreslår följande fyra tillägg till handlingsplanen:
Under inledningen:
Relevanta definitioner och anvisningar för genomförandet av handlingsplanen finns i
riktlinjer respektive rutiner för arbetet mot våld i nära relationer.
Ny rubrik Målgrupper:
Målgrupperna för Eslövs kommuns arbete mot våld i nära relationer är: vuxna som
utsätts för våld av närstående, barn som bevittnar våld av eller mot närstående.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2017-03-27
Kommunfullmäktige
Under rubriken Samverkan:
Andra föreningar som engagerar sig mot våld i nära relationer.
Under insatser som ska följas upp och utvärderas:
Eslövs kommuns samverkansavtal med Kompetenscentrum mot våld i nära
relationer.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wölhecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslut
- Förslag till reviderad handlingsplan mot våld i nära relationer med
Kommunledningskontorets tillägg antas.
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att anta och följa upp riktlinjer och
rutiner kopplade till handlingsplanen.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om revideringar av handlingsplanen
mot våld i nära relationer.
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 19

KS.2016.0382

Motion om samordnad administration från Bertil Jönsson (NKE) och
Göran Widén (NKE)
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommfullmäktige lämnat in
en motion om samordnad administration. I motionen beskrivs det att den centrala
administrationen för styrelser och nämnder har en tendens att öka trots hjälpmedel
såsom IT och samordning mellan datasystem. Ett sätt att minska administrationen är
att samordna en del mellan kommuner eller att köpa tjänster externt.
I motionen yrkas på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna
till att minska kostnaderna för administration, genom exempelvis olika former av
samordning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §39, 2017 Yttrande över motion från Bertil Jönsson
(NKE) och Göran Windén (NKE) om samordnad administration
 Yttrande över motion om samordnad administration
 Motion om samordnad administration från Nya Kommunpartiet (NKE)
Beredning
Kommunledningskontoret instämmer i motionens beskrivning om att
administrationen i den offentliga sektorn rent generellt är omfattande, trots olika
former av IT och datasystem. Av den anledningen görs också kontinuerliga
översyner av administrationen inom samtliga Eslövs kommuns verksamheter. I vissa
fall är det viktigt att administrationen är placerad nära kärnverksamheten eller
utföraren, såsom är fallet bland annat inom skol- och omsorgsverksamhet; i andra fall
är det lämpligt att samordna administrationen kommuncentralt, vilket är fallet med
budget-, löne- och HR-administration; medan det i vissa fall finns möjlighet och skäl
att samordna administration med andra kommuner, statliga myndigheter eller privata
aktörer, såsom är fallet i fråga om exempelvis upphandling och
destinationsutveckling. Dessa bedömningar och beslut görs dock inte lämpligast
uppifrån och i generella termer, utan med utgångspunkt i respektive verksamhet och
dess behov. Kommunledningskontoret ser därför inte skäl att göra en övergripande
utredning som motionen föreslår.
Yrkanden
Justerares signatur
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Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut medan
Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motion dels avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut
- Motion om samordnad administration avslås.
Reservation
Ledamöterna i Nya kommunpartiet i Eslöv (NKE) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Bertil Jönsson
Göran Windén
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§ 20

KS.2016.0407

Motion från Håkan Larsson (MP) angående Rådet för Hälsa och
Trygghet
Ärendebeskrivning
I en motion inkommen till Eslövs kommunfullmäktige den 2 augusti 2016 föreslås
att kommunen söker ett sätt att se över den politiska representationen i Rådet för
Hälsa och Trygghet. Eftersom antalet nämnder är färre än antalet partier i
kommunfullmäktige blir inte alla partier per automatik representerade. Håkan
Larsson (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar utreda sammansättningen av
Rådet för Hälsa och Trygghet, och hur dess politiska representanter skall väljas,
enligt motionens intentioner. Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 25, 2017 Yttrande över motion från Håkan Larsson
(MP) angående politisk representation i Rådet för hälsa och trygghet
 Förslag till beslut: Politisk representation i Rådet för hälsa och trygghet
 Motion från Håkan Larsson (MP) angående Rådet för hälsa och trygghet
Beredning
Rådet för Hälsa och Trygghet inrättades genom beslut i kommunstyrelsen den 6 mars
2007 och har som uppgift att fungera som ett tvärsektoriellt forum för
erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration internt och med externa
samverkansaktörer. De frågor som står i fokus vid rådets sammanträden berör
områden som prioriterats i Eslövs kommuns Program för socialt hållbar utveckling.
Då dessa frågor är av tvärsektoriell karaktär fyller Rådet för Hälsa och Trygghet en
viktig funktion som sammanbindande länk mellan olika nämnders uppdrag. De
politiska representanternas roll är att företräda sin nämnd i rådet men också att ta
ansvar för att de frågor som diskuteras i Rådet för Hälsa och Trygghet tas tillbaka till
nämndens arbete och bidrar till det kommunövergripande målet: invånarna har en
god folkhälsa. Kommunledningskontoret är därför av uppfattningen att Rådet för
Hälsa och Trygghet med det uppdrag det har idag bör vara bemannat med ledamöter
som representerar samtliga nämnder.
I slutrapporten för den utvärdering av Rådet för Hälsa och Trygghet som
genomfördes med hjälp av enkäter till representanter i rådet 25 mars 2014 berörs
frågan om rådets sammansättning i en direkt fråga och i en sammanfattande
SWOTanalys. Storleken upplevs i ett fåtal fall som ett hinder för dialog samt liksom
blandningen av politiska företrädare och intresseorganisationer. Andra svarande
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menar att blandning av aktörer är en möjlighet för ökad samverkan och rådets
tvärsektoriella sammansättning anges i de flesta fall som en styrka. Frågan om
representation från olika politiska partier berörs inte i utvärderingen. Frågan om
politiska partiers representation i Rådet för Hälsa och Trygghet avgörs politiskt och
Kommunledningskontoret har inget att tillägga gällande hur spridningen och
representationen från respektive parti bör se ut.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar att motionen ska avslås. Håkan Larsson (MP) yrkar
däremot bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motion dels avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut
- Motion om politisk representation i Rådet för Hälsa och Trygghet avslås.
Beslutet skickas till
Håkan Larsson
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§ 21

KS.2016.0267

Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) om
återvandring
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD), (tidigare Jensen), har till
kommunfullmäktige lämnat in en motion om återvandring, i vilken de yrkar på att
Eslövs kommun ska erbjuda möjligheter för de som vill återvandra. I motionen
beskrivs att det finns en stor utmaning i att hjälpa flyktingar som vill återvända till
sina hemländer, antingen frivilligt eller på grund av utvisning. Motionen nämner
återvandringsbidrag och informationsförmedling som möjliga åtgärder, och hänvisar
till att Sverigedemokraterna i Malmö har föreslagit ett återvändandecenter.
Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 28, 2017 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen
(SD) och Marlen Ottesen (SD) om återvandring
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om återvandring
 Motion från Fredrik Ottesen (SD och Marlen Jensen (SD) om återvandring
Beredning
Kommunledningskontoret ser inte att Eslövs kommun i nuläget har vare sig behovet
eller resurserna för att initiera en sådan verksamhet som föreslås i motionen.
Kommunfullmäktige har tidigare (§ 142, 2016) avslagit en motion i vilken det
föreslogs att kommunen skulle söka EU-medel för att arbeta med återvändande.
Kommunledningskontoret anser att insatser för att stödja och underlätta återvändande
– antingen det är frivilligt eller som en följd av utvisningsbeslut – inte primärt är en
kommunal angelägenhet, utan en fråga för de statliga myndigheterna. Motionen
föreslås därför avslås.
Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Johan Andersson (S), Khalid El Haj (S), Gabriel Barjosef (S)
och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar däremot bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen dels avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerares signatur
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Beslut
- Motion om återvandring avslås.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Beslutet skickas till
Fredrik Ottesen
Marlen Ottesen

Justerares signatur
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§ 22

KS.2016.0266

Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) om
insamling av pengar
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) har till kommunfullmäktige lämnat
in en motion om insamling av pengar. I motionen yrkas på att Eslövs kommun inför
lokala ordningsföreskrifter gällande insamling av pengar, i vilka det framgår att
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om
inte insamlingen är del i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. Motionärerna hänvisar till att liknande ordningsföreskrifter finns i flera
andra kommuner.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §38, 2017 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen
(SD) och Johan Sandqvist (SD) om insamling av pengar
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om insamling av pengar
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197 Motion från F Ottesen
(SD) och J Sandqvist (SD) om insamling av pengar (2/2)
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) om insamling av
pengar
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt yttrande de legala
förutsättningarna för att få utfärda lokala ordningsföreskrifter, och föreslår därefter
att motionen bifalls. Nämnden föreslår därmed att revidera de lokala
ordningsföreskrifterna med ”§ 13 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av
pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling ska ske i samband
med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”
Av nämndens yttrande framgår att lokala ordningsföreskrifter enbart får utfärdas i
den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats, att
de måste vara utformade med sådan exakthet att de går att övervaka och tillämpa,
samt att förbud och påbud bör begränsas till att gälla endast för sådana områden där
ett verkligt behov föreligger. Kommunledningskontoret anser inte att Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har visat på att de föreslagna ordningsföreskrifterna lever
upp till de nämnda kraven, och anser därför att motionen ska avslås.
Justerares signatur
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Det finns i nämndens beslut ingenting som beskriver en sådan ordningsstörning –
vare sig generellt eller på en särskild plats – att det kan anses motiverat att utfärda
lokala ordningsföreskrifter av det slag som föreslås. Inte heller är den föreslagna
ordalydelsen tillräckligt precis för att klargöra vilken typ av insamling av pengar som
är tillåten och vilken som kräver polismyndighetens tillstånd. De ordningsföreskrifter
och underlag som förekommer i andra kommuner och som föreslås av
kommunförbundet bör tas i beaktande endast i den mån det föreligger ett påvisat
behov i Eslövs kommun. Kommunledningskontoret anser därför att motionen bör
avslås.
Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut. Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motion dels avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår motionen. Omröstning begärs.
Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för avslag och
NEJ-röst för bifall till motionen. Omröstning utfaller med 41 JA-röster och 10 NEJröster.
Beslut
- Motion om insamling av pengar avslås.
Reservation
Ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Beslutet skickas till
Fredrik Ottesen
Johan Sandqvist
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Voteringslista: § 22
Ärende: Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) om insamling av
pengar, KS.2016.0266
Voteringslista(or)
JA-röster för avslag och NEJ-röster för bifall till motionen
Ledamot

Ja

Johan Andersson(S), ledamot
Lena Emilsson(S), ledamot
Tony Hansson(S), ledamot
Janet Andersson(S), ledamot
Lars Månsson(S), ledamot
Anne Hansson(S), ledamot
Khalid El-Haj(S), ledamot
Erika Isaksson(S), ledamot
David Westlund(S), ledamot
Cecilia Lind(S), ordförande
Bernt Nilsson(S), ledamot
Istvan Barborg(S), ledamot
Marianne Svensson(S), ledamot
Gabriel Barjosef(S), ledamot
Gabriele Goldhammer(S), ledamot
Fredrik Wikberg(S), ledamot
Henrik Wöhlecke(M), ledamot
Catharina Malmborg(M), ledamot
Christine Melinder(M), ledamot
Mikael Wehtje(M), vice ordförande
Lena Wöhlecke(M), ledamot
Bengt Andersson(M), ledamot
Therese Granlund(M), ledamot
Fredrik Ottesen(SD), ledamot
Johan Sandqvist(SD), ledamot
Ronny Thall(SD), ledamot
Marlén Ottesen(SD), ledamot
Göran Granberg(SD), ledamot
Patrik Olsson(SD), ledamot
Anders Oddsheden(SD), ledamot
Kerstin Brink(SD), ledamot
Håkan Jölinsson(SD), ledamot
Annette Linander(C), ledamot
Ingemar Jeppsson(C), 2:e vice ordförande
Jasmina Muric(C), ledamot
Anders Molin(C), ledamot
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Håkan Larsson(MP), ledamot
Farid Albahadli(MP), ledamot
Therese Andersson(MP), ledamot
Lennart Nielsen(MP), ledamot
Ann-Christin Waldén(L), ledamot
Göran Frank(L), ledamot
Astrid Nilsson(L), ledamot
Stefan Karlsson(V), ledamot
Håkan Svensson-Sixbo(V), ledamot
Bertil Jönsson(NKE), ledamot
Göran Windén(NKE), ledamot
Simon Ahlström(S), ersättare
Kerstin Ekoxe(S), ersättare
Rikard Malmborg(M), ersättare
Erik Lunderquist(SD), ersättare
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§ 23

KS.2016.0459

Motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) Inköpsförbud
för artiklar som innehåller mikroplaster
Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion i vilken de yrkar på att Eslövs kommun snarast inför ett inköpsförbud mot
hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, samt att Eslövs kommun
på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av
produkter som innehåller mikroplaster. I motionen beskrivs de miljöproblem som
följer med användning av mikroplaster, såsom kosmetiska produkter och hygien- och
hushållsprodukter, och att kommunen har möjlighet att vidta åtgärder på lokal nivå i
avvaktan på utredningar och ny lagstiftning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ombetts att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §37, 2017 Yttrande över motion från Annette
Linander (C) och Sofia Hagerin (C) angående inköpsförbud för artiklar som
innehåller mikroplaster
 Yttrande över motion angående inköpsförbud av produkter med mikroplaster
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9, 2017 Motion om
inköpsförbud av mikroplast (2/3)
 Motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) Inköpsförbud för
artiklar som innehåller mikroplaster
 Eslövs miljömålsprogram antagen april 2016
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beskriver i sitt yttrande problematiken med
mikroplaster och dess miljöeffekter. Enligt nämnden är det oklart om det inom
kommunorganisationen används produkter med mikroplast, men att det
uppskattningsvis inte görs i någon stor omfattning. Ett förbud som det motionen
föreslår skulle därför i första hand fungera som ett pedagogiskt styrmedel för att
uppmärksamma problemet. Nämnden anser att information till allmänheten kan vara
ett bra komplement till ett inköpsförbud.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden poängterar också att hygien- och
rengöringsprodukter troligtvis är en liten källa i sammanhanget, medan
konstgräsplaner, byggmaterial och nedskräpning pekas ut som potentiellt större orsak
till förekomsten av mikroplaster i miljön. Nämnden föreslår därför att motionen
Justerares signatur
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bifalls samt att riktlinjer för konstgräsplaner, material på löparbanor, lekplatser med
mera tas fram inom ramen för den kemikalieplan som ska tas fram (enligt
Eslövs miljömålsprogram, avsnitt 3.1.1).
Kommunledningskontoret ser positivt på det som anförs i motionen, och har
ingenting att invända mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning. I
enlighet med nämndens förslag bör det föreslagna förbudet, samt andra
informationsinsatser, emellertid beaktas inom ramen för miljömålsarbetet och den
kommande kemikalieplanen. I miljömålsprogrammet framgår det att
kemikalieplanen ”ska fokusera på hela kommunens kemikalieanvändning,
kemikaliekrav på inköpta varor och tjänster samt utfasning av farliga kemikalier och
varor med innehåll av farliga kemikalier”. Enligt miljömålsprogrammet ansvarar
Miljö och Samhällsbyggnad för framtagandet av planen. Mot bakgrund av detta
anser Kommunledningskontoret att motionen bör anses besvarad.
Yrkanden
Annette Linander (C) yrkar bifall till motion med tillägget att en policy för
konstgräsplaner, annan syntetisk markbeläggning, lekplatser med mera, med syfte att
minska uppkomsten av mikroplast och andra negativa effekter av plast i miljön, tas
fram.
Johan Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslut
- Motion "Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster" bifalles.
Beslutet skickas till
Annette Linander
Sofia Hagerin
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 24

KS.2014.0189

Antagande av detaljplan för kvarteret Slaktaren 25 med flera, Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ämnar att i en detaljplan pröva möjligheten att bebygga
kvarteret Slaktaren 25 med flera med bostäder, handel och övriga centrumfunktioner.
Kommunstyreslens arbetsutskott beslöt § 38, 2014 att upprätta detaljplan.
Detaljplanen har sedan varit ute på samråd under perioden 23 mars 2016 till 24 april
2016 samt på granskning mellan 9 januari 2017 och 23 januari 2017. Detaljplanen
har tillämpats med normalt planförfarande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §46, 2017 Förslag till antagande av detaljplan för
kvarteret Slaktaren 25 med flera, Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Antagande av Detaljplan för Slaktaren 25 med flera
 Plan- och genomförandebeskrivning - Detaljplan för Slaktaren med flera
 Plankarta - Detaljplan för Slaktaren 25 med flera
 Bilaga 1; Risk och bullerutredning
 Bilaga 2; Geoteknisk utredning
 Bilaga 3; Skuggstudie
 Granskningsutlåtande, inklusive inkomna synpunkter under samrådet, översänds
enligt sändlista för kännedom i enlighet med 5 kap 24 § PBL.
 Samrådsredogörelse
Beredning
Detaljplanen har beretts på Kommunledningskontoret.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Johan
Sandqvist (SD) och Erik Lunderquist (SD) yrkar däremot avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag till kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut att anta detaljplanen.
Beslut
- Detaljplan för kvarteret Slaktaren 25 med flera, Eslövs kommun antas.
Justerares signatur
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Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret,Tillväxtavdelning för vidarexpediering.
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§ 25

KS.2017.0026

Utbetalning av partistöd för 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, § 151, att anta nya regler för
kommunalt partistöd i Eslövs kommun. De nya reglerna hade tagits fram mot
bakgrund av ändringar av bestämmelserna om partistöd i kommunallagen vilka
trädde ikraft den 15 oktober 2014. Enligt 5 § reglerna ska en mottagare av partistöd
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen
ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31
december och ska ges in till kommunstyrelsen senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Alla partier i Eslövs kommun har lämnat en sådan redovisning vilket anmäldes till
kommunfullmäktige § 111, 2016.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 30, 2017 Utbetalning av partistöd för 2017
 Utbetalning av partistöd 2017
Beredning
Enligt § 2 reglerna 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). Årets partistöd har räknats
upp med KPI för december 2016 som var 319,68.
Mandaten i kommunfullmäktige är fördelade enligt följande. Socialdemokraterna 18 mandat, Sverigedemokraterna - 10 mandat, Moderaterna - 8 mandat,
Centerpartiet - 4 mandat, Miljöpartiet - 4 mandat, Liberalerna - 3 mandat, Nya
Kommunpartiet Eslöv - 2 mandat och Vänsterpartiet - 2 mandat. Partistödet ska
utbetalas senast i mars månad varje år efter beslut av fullmäktige.
Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Beslut
- Följande belopp i partistöd betalas ut till de lokala partiorganisationerna i Eslöv:
498 937 kronor till Socialdemokraterna.
293 190 kronor till Sverigedemokraterna.
241 753 kronor till Moderaterna
138 879 kronor till Centerpartiet.
138 879 kronor till Miljöpartiet de gröna.
113 161 kronor till Liberalerna.
87 443 kronor till Nya Kommunpartiet Eslöv.
87 443 kronor till Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning
Partierna enligt beslut

Justerares signatur
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§ 26

KS.2017.0098

Remittering av motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén
(NKE) angående Tomter i Eslövs kommun.
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat
in en motion om framtagande av tomter för småhus och lägenhetsbyggande.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
forcera arbetet med att få fram byggklara tomter för både villor och lägenheter i hela
Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson och Göran Windén (NKE) angående Tomter i Eslövs
kommun
Beslut
- Motion om framtagande av tomter för småhus och lägenhetsbyggande remitteras till
kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 25 september 2017.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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§ 27

KS.2017.0143

Remittering av motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén
(NKE) angående skyltning av cykelöverfarter i Eslövs kommun.
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat
in en motion angående skyltning avcykelöverfarter i Eslövs kommun.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att frågan om skyltning av
cykelöverfart utreds och genomförs enligt intentionerna i motionen.
Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående
skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun
Beslut
- Motion angående skyltning av cykelöverfarter i Eslövs kommun remitteras till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med begäran om yttrande senast den 18
oktober 2017 samt till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 27
november 2017.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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§ 28

KS.2017.0052

Entledigande av Mats Nilsson (SD), ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Länstyrelsen har uppmärsammat kommunfullmäktige på att Mats Nilsson (SD) inte
längre är bosatt i Eslövs kommun och därför ska entledigas från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Avflyttad ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
- Mats Nilsson (SD) entledigas från uppdraget som ersättre i kommunfullmäktige.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Länstyrelsen
Mats Nilsson
Förtroendemannaregistret
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§ 29

KS.2017.0153

Entledigande av Lars-Erik Björklund (V) från uppdrag som nämndeman
vid Lunds tingsrätt
Ärendebeskrivning
Lars-Erik Björklund (V) har till kommunfullmäktige lämnat sin avsägelse från
uppdraget som nämndeman vi Lunds tingsrätt.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Lars-Erik Björklund (V) från uppdrag som nämndeman vid
Lunds Tingsrätt
Beslut
- Lars-Erik Björklund (V) entlidigas från uppdraget som nämndeman vid Lunds
tingsrätt.
- Lars Dreja (V) utses till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Lars-Erik
Björklund (V).
Beslutet skickas till
Lars-Erik Björklund
Lars Dreja
Lunds tingsrätt
Förtroendemannaregistret
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§ 30

KS.2016.0603

Interpellation från Therese Andersson (MP) till Barn- och
familjenämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och
stöd enligt socialtjänstlagen
Ärendebeskrivning
Therese Andersson (MP) har lämnat in en interpellation till Barn- och
familjenämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt
socialtjänstlagen.
David Westlund (S), Barn- och familjenämndens ordförande, svarar på
interpellationen i enlighet med det skriftliga svaret.
Beslutsunderlag
 Interpellationssvar från David Westlund (S), Barn- och familjenämndens
ordförande
 Interpellation från Therese Andersson (MP) till Barn- och familjenämndens
ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen
Beslut
- Interpellationen anses besvarad.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 31
Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 KS.2016.0652-4Yttrande över granskningsrapport: Granskning av drift och
underhåll av kommunens webbsida
Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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