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Margaretha Holmquist (L)  ersätter Göran Frank (L)
Laila Vedmar (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)
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Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Fredrik Wikberg (S)
Patrik Olsson  (SD)
Ann-Christin Waldén (L)
Kerstin Ekoxe (S)  ersätter David Westlund (S)
Jörgen Håkansson  (S)  ersätter Mats Löfström (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Agneta Nilsson (S)
Bo-Göran Hansen (M)
Sofia Hagerin (C)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (Kommunsekreterare)
Agneta Fristedt (Kommunjurist)
Sara Svensson (Folkhälsostrateg) §34
Åsa Mikkelsen (Säkerhetsstrateg) §35

Utses att justera Fredrik Wikberg (S)
Anders Molin (C)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-05-02  

Protokollet 
omfattar

§§32-46
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Sekreterare
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Fredrik Wikberg (S) Anders Molin (C)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-04-24

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-05-03

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-05-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§32 Val av justerare
§33 Ändring av föredragningslistan
§34 Godkännande av välfärdsbokslut 2016
§35 Antagande av plan för central krisledning
§36 Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente
§37 Godkännande av årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Syd 

samt beviljande av ansvarfrihet
§38 Godkännande av fusion mellan Bankmannen 9 AB och Eslövs 

Bostads AB
§39 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) om 

åldersbedömning av asylsökande
§40 Motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i 

nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering
§41 Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017
§42 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017
§43 Val av ledamöter och ersättare samt revisor med ersättare till Dr P 

Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2017-2018
§44 Interpellation från Astrid Nilsson (L) till kommunstyrelsens 

ordförande angående näringslivsstrategi för Eslövs kommun
§45 Interpellation från Annette Linander (C) om införandet av e-förslag
§46 Anmälningar för kännedom
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§ 32

Val av justerare

Fredrik Wikberg (S) och Anders Molin (C) utses till att jämte ordföranden, justera 
protokollet den 2 maj 2017.
Lennart Nielsen (MP) utses till ersättare.
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§ 33

Ändring av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
Ärende 12b - Interpellation från Annette Linander (C) om införandet av e-förslag
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§ 34 KS.2017.0029

Godkännande av välfärdsbokslut 2016 

Ärendebeskrivning
Välfärdsbokslut för Eslövs kommun 2016 har upprättats. Välfärdsbokslutet är en 
uppföljning av folkhälsan i Eslövs kommun utifrån det nationella 
folkhälsoramverket, kommunala mål och de prioriteringar som anges i Programmet 
för socialt hållbar utveckling (KF 2015-10-14).

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut §59, 2017 Välfärdsbokslut 2016
 Förslag till beslut; Välfärdsbokslut 2016
 Välfärdsbokslut 2016
 Analys av utvecklingsmöjligheter i välfärdsbokslutet

Beredning
Hälsan i Eslöv är inte jämlik. Vi har tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i 
kommunen. För att möta dessa utmaningar och sträva mot en socialt hållbar 
utveckling har Eslövs kommun sedan flera år tillbaka ett strategiskt, tvärsektoriellt 
och långsiktigt arbete för att nå ökad folkhälsa och jämlikhet i hälsa.
 
Syftet med välfärdsbokslutet är att integrera välfärdsaspekter i det kommunala 
budget- och bokslutsarbetet och komplettera den ekonomiska informationen och 
verksamhetsredovisningen.
 
Föreliggande rapport är Eslövs kommuns fjärde välfärdsbokslut. Folkhälsans 
utveckling i Eslövs kommun följs upp genom ett antal indikatorer som beskriver och 
analyserar utvecklingen på såväl nivå som fördelning av hälsan. De välfärdsprojekt 
som har beviljats utvecklingsmedel från kommunens sociala investeringsbudget och 
avlutats under 2015-2016 redovisas som särskilda satsningar inom ramen för 
Programmet för socialt hållbar utveckling.
 
Folkhälsan i Eslövs kommun följer i stort sett samma utveckling som Sverige.
Många hälsoproblem har minskat över tid, men det finns fortfarande tydliga 
skillnader i hur hälsan är fördelad och områden där Eslövs kommun avviker från 
utvecklingen i riket. Dessa skillnader och avvikelser synliggörs genom 
välfärdsbokslutet och utvecklingsområden föreslås i rekommendationer.
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Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Välfärdsbokslut 2016 godkänns.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Sara Svensson
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§ 35 KS.2017.0099

Antagande av plan för central krisledning 

Ärendebeskrivning
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), är alla kommuner skyldiga att ta 
fram en plan för kommunens krisledning. Denna plan ska vara antagen av kommun-
fullmäktige och den ska revideras minst en gång per mandatperiod eller när behov 
finns.

Plan för central krisledning ska innehålla en beskrivning av organisation, roller, 
uppgifter, lokaler, hjälpmedel med mera. Med hjälp av planen ska ledningsarbetet 
kunna komma igång på ett ordnat och effektivt sätt.

Länsstyrelsen utövar uppföljning av kommunernas tillämpning av lagstiftningen. 
Med anledning av Länsstyrelsens uppföljningsuppdrag genomfördes två besök i 
Eslövs kommun våren 2016. Ett av påpekandena från Länsstyrelsen var att 
nuvarande krisledningsplan är i behov av uppdatering. Kommunen fick tid på sig till 
31 december 2016 och sedan dispens till den 30 april 2017.

Beslutsunderlag
 §63 KS Förslag till antagande av planen för central krisledning
 Förslag till beslut; Plan för central krisledning
 Plan för central krisledning
 Utredning; Plan för central krisledning

Beredning
Vid ett antal möten, skriftliga och muntliga utvärderingar av inträffade och övade 
händelser identifierades ett antal områden från den nuvarande krisledningsplanen 
som behövde samordnas på ett annat sätt för att förbättra arbetet med krisledning.
 
Kommundirektör, krisstaben, kommunikationsavdelningen, samordnare av krisstödet 
och förvaltningschefer har involverats kring revideringen.
 
Plan för central krisledning har en annan struktur än den nuvarande 
krisledningsplanen. Den är mindre detaljerad och beskrivningar kring de olika 
rollernas uppgifter och hur arbetet ska ske finns istället i av kommundirektören 
fastställda rutiner. En mer detaljerad beskrivning av de förändringar som är 
föreslagna finns i utredning plan för central krisledning. I förslag till plan för central 
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krisledning föreslås bland annat socialtjänsten över 18 år vara ansvariga för 
”befolkningsansvaret”, det vill säga kommunens centrala funktion för krisstöd. 
Skillnaden mot nuvarande plan är att ansvaret föreslås läggas på en nämnd istället för 
som i den nuvarande planen på tre nämnder.

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

Beslut
-  Planen för central krisledning antas att gälla från och med den 2 maj 2017.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Åsa Mikkelsen för vidarexpediering  till Länsstyrelsen.
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§ 36 KS.2017.0114

Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 22 februari 2017, § 23 föreslagit ändring 
i nämndens reglemente vilken kommunfullmäktige nu har att ta ställning till.

I dagsläget framgår inte Vård- och omsorgsnämndens ansvar för beslut enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), för individer mellan 18-20 
år, eller Vård- och omsorgsnämndens ansvar för tvingande insatser enligt lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (1988:870).

1 Vård- och omsorgsnämndens reglemente § 19 a-c anges rutiner vid inkommit 
medborgarförslag. Kommunfullmäktige har enligt § 118, 2016 beslutat att avskaffa 
möjligheten till att lämna medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 §67 KS Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente
 Förslag till beslut; Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 23, 2017 Revidering av Vård- och 
omsorgsnämndens reglemente
 Förslag till revidering av reglemente VoO senast reviderat 2012-03-15 förslag 
till revidering Klk 2017-03-07

Beredning
Under 2016 skedde en lagförändring i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (1990:52), LVU, som innebär att beslut enligt LVU nu även kan initieras för 
individer mellan 18-20 år. Eslövs kommun har en tredelad socialtjänst och 
lagförändringen innebär tillägg till Vård- och omsorgsnämndens ansvar vilket 
behöver framgå i Vård- och omsorgsnämndens reglemente §1 Nämndens uppgifter.
 
Då missbruksvården för kommunen både innehåller frivilliga insatser och tvingande 
insatser för Vård- och omsorgsnämnden, bör även de tvingande insatserna enligt 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, framgå i reglementet 
under § 1 Nämndens uppgifter.
 
Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit att §1 i Vård- och omsorgsnämndens 
reglemente i sin helhet skulle lyda:

Sida 12 (26)



Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

"Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som gäller för 
äldre och handikappade samt psykiskt sjuka, lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga 18-20 år och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden 
fullgör även den del av individ- och familjeomsorg som arbetar med behandling och 
vård av vuxna missbrukare. Likaså fullgör nämnden kommunens uppgifter inom 
tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Under nämnden lyder förvaltningen 
Vård och Omsorg”.
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 118, 2016 har möjligheten till att lämna 
medborgarförslag avskaffats i Eslöv kommun från och med den 15 november 2016. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår därför att stryka § 19a-c "Medborgarförslag" i 
Vård- och omsorgsnämndens reglemente.
 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot de ändringar i Vård- och 
omsorgsnämndens reglemente som nämnden föreslår förutom med den justeringen 
att det läggs till ”för individer mellan” innan ”18-20 år” i §1.

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

Beslut
- Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antas att gälla från och med 
den 15 maj 2017.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 37 KS.2017.0160

Godkännande av årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Syd samt 
beviljande av ansvarfrihet 

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2016. Årsredovisningen ska 
godkännas av respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna samt 
ansvarsfrihet ska prövas.

Beslutsunderlag
 §73 KS Godkännande av årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Syd samt 
revisionsberättelse
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2016 för Räddningstjänst Syd
 Direktionsprotokoll 2017-03-15
 Årsredovisning för räddningstjänst 2016
 Revisionsberättelse, granskningsrapport årsredovisning, granskning av 
förebyggande verksamhet samt granskning av arbetsmiljöarbetet

Beredning
Resultatet blev ett överskott med cirka 0,1 miljon kronor (2,1 miljoner kronor år 
2015). Personalomkostnader och avsättning för pensioner har överstigit budget. En 
särskild avtalspension till den avgående förbundsdirektören har tillkommit .
 
Förbundet har en vision om ett olycksfritt samhälle som är konkretiserat i fyra 
effektmål vilka kort kan återges som följer. Tryggheten vad avser olyckor ska 
kontinuerligt öka genom information, antalet bränder och andra olyckor ska minska, 
människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka samt att 
konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och 
effektiva insatser.
 
Måluppfyllelsen blir tre ej uppfyllda mål och ett som inte mätts. Mål för god 
ekonomisk hushållning bedöms uppnådd i årsredovisningen. Balanskravet är inte 
uppfyllt utan är negativt med cirka 2,6 miljoner kronor. Tidigare orealiserad förlust i 
räntebärande värdepapper har nu kunnat återföras genom ökade värden på 
kortfristiga placeringar med 2,5 procent (%) (marknadsvärdet överstiger åter bokfört 
värde). Direktion anser inte att det negativa balanskravsresultatet ska återställas 
eftersom de ekonomiska målen i övrigt i stort är uppfyllda och ekonomiska buffert 
finns för att delfinansiera framtida investeringar. Förbundet har byggt upp ett eget 
kapital med 14,9 miljoner kronor.
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2016 betalade kommunen 16,8 miljoner kronor i medlemsavgift. Med 
årsredovisningshandlingarna finns även två rapporter kring förebyggande verksamhet 
och arbetsmiljöarbetet.
 
De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen och godkänner förslaget till årsredovisning. EY har inga 
anmärkningar.

Jäv
Tony Hansson (S) och Christine Melinder (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.

Yrkanden
Annette Linander (C) och Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Räddningtjänstens Syd årsredovisning godkänns och ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter beviljas.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Syd
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§ 38 KS.2017.0140

Godkännande av fusion mellan Bankmannen 9 AB och Eslövs Bostads 
AB 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Eslövs Bostads AB har den 28 nov 2016 beslutat att fusionera upp 
Eslöv Bankmannen 9 AB, organisationsnummer 559081-6715, till Eslöv Bostads 
AB, organisationsnummer 556095-2391, under 2017. Medgivande krävs från 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 §70 KS Godkännande av fusion av Eslöv Bankmannen 9 AB
 Förslag till beslut; Gdkännande av fusion mellan Bankmannen 9 AB och Eslövs 
Bostads AB
 Skrivelse från Eslövs Bostads AB VD
 Protokoll från Eslövs Bostads AB styrelse - 20161128

Beredning
Enligt ägardirektiven för bolaget ska fusionsärenden godkännas av 
kommunfullmäktige. I bolagsordningen för Eslöv Bankmannen 9 AB framgår att 
bolaget ska fusioneras upp i Eslövs Bostad AB.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Johan Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Fusionen mellan Eslöv Bankmannen 9 AB, organisationsnummer 559081-6715, 
och Eslöv Bostads AB, organisationsnummer 556095-2391, under 2017 godkänns.

Beslutet skickas till
Styrelsen för Eslövs Bostads AB
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§ 39 KS.2016.0464

Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) om 
åldersbedömning av asylsökande 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) har lämnat in en motion där de 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att Eslövs kommun ska ta fram riktlinjer för 
åldersbedömning hos en asylsökande. Riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt i hur man 
bedömer om Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av åldern hos en 
asylsökande och hur man går tillväga för att begära att Migrationsverket omprövar 
sitt beslut.

Beslutsunderlag
 §61 KS Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen 
(SD) om åldersbedömning av asylsökande
 Förslag till beslut; Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende 
åldersbedömning av asylsökande barn
 Barn- och familjenämndens beslut § 35, 2017; Svar på motion från 
Sverigedemokraterna avseende åldersbestämning av asylsökande barn
 Motion om åldersbedömning
 hur-ska-kommunen-gora-nar-migrationsverket-skriver-upp-ett-
ensamkommande-barns-alder-under-handlaggningen--analys (2)

Beredning
Kommunledningskontoret instämer i den utredning och bedömning som har gjorts 
inför beslut i Barn- och familjenämnden. Barn- och  familjenämnden föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att regeringen gett rättsmedicinalverket i 
uppdrag att ta fram riktlinjer och metoder för åldersbedömning samt för att 
rättssäkerheten för de asylsökande barnen åsidosätts om en enskild aktör, såsom en 
kommun, tar på sig att åldersbestämma barn utan relevanta metoder och vetenskaplig 
bäring.
 
Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen om att medicinsk 
åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen. Lagen föreslås träda i kraft 1 
maj 2017 och bedömningarna ska kunna överklagas av den asylsökande med 
juridiskt stöd. Enligt praxis från justitieombudsmannen har inte en kommun stöd vare 
sig i lag eller i allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en 
åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av 
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ett asylärende. Först när beslutet vunnit laga kraft blir kommunen bunden av 
Migrationsverkets bedömning.
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunen inte bör ha egna riktlinjer 
eller ta fram egna metoder för att bedöma ålder. Eslövs kommun bör dock fortsätta 
bevaka frågan ur ett barnrättsperspektiv med barnets bästa i främsta rummet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut medan 
Johan Sandqvist (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
dels bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut att avslå motionen.

Beslut
- Motion om framtagning av riktlinjer för åldersbedömning av asylsökande avslås.

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

 

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
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§ 40 KS.2016.0437

Motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i nätverket 
Svenska kommuner mot rasism och diskriminering 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att Eslövs 
kommun går med i nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering som 
samordnas av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att Eslövs 
kommun genom nätverket får möjlighet att delta i kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
och samtidigt bedriva ett systematiskt arbete mot rasism och diskriminering i Eslövs 
kommun.

Beslutsunderlag
 §62 KS Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i 
nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering
 Förslag till beslut; Yttrande över motion Interkommunalt nätverk
 Motion från Håkan Larsson (MP) Angående medlemskap i interkommunalt 
nätverk

Beredning
Sveriges Kommuner och Landsting samordnar ett svenskt nätverk för kommuner 
som arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen 
mot rasism. Det svenska nätverket träffas 3-4 gånger per år för att utbyta och 
utveckla kunskap och metoder. Både politiker och tjänstepersoner deltar. 
Medverkande kommuner är: Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Hedemora, 
Helsingborg, Huddinge, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Laxå, Linköping, Lund, 
Malmö, Mora, Nyköping, Piteå, Stockholm, Sundbyberg, Säter, Södertälje, 
Trelleborg, Uppsala, Växjö och kommunerna i Örebro län. Dessutom deltar 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) i nätverket.
 
Kommunledningskontoret instämmer i att fördelarna med att delta i nätverket är att 
kommunen får möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra kommuner 
som kommit längre på området samt att nätverket kan bidra till att ge extra skjuts åt 
det systematiska arbetet i Eslövs kommun för att motverka rasism och 
diskriminering.
 
Kommunledningskontoret ser just nu över det strategiska arbetet med mångfald där 
rasism och diskriminering ingår. I översynen ingår att föreslå vilka nätverk som 
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Eslövs kommun bör vara aktiva inom i syfte att utveckla arbetet på ett bra sätt utifrån 
de resurser och förutsättningar som Eslövs kommun har.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Annette Linander (C), Astrid Nilsson (L) och Håkan Larsson (MP) 
yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
dels bifall till Annette Linander (C) med fleras yrkande att anse motionen besvarad. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen.

Beslut
- Motion angående medlemskap i nätverket Svenska kommuner mot rasism och 
diskriminering avslås.

Reservation
Ledamöterna i Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Sara Svensson
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§ 41 KS.2017.0035

Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 §72 KS Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017
 Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017
 Medborgarförslag KS per 28 februari 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26 2017-02-15 
Återrapportering av medborgarförslag (2/4)
 Sammanställning av återrapportering medborgarförslag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 25, 2017 Redovisning av medborgarförslag

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har inkommit 
med sin redovisning.  Kommunledningskontoret har också lämnat in redovisningen.
Övriga nämnder har inga medborgarförslag att redovisa.

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

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 42 KS.2017.0036

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 §71 KS Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 
2017
 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017

Beredning
Det finns elva (11) motioner som inte är slutbehandlade. Inga av dessa motioner är 
äldre än ett (1) år.

Fem (5) av motionerna behandlades av fullmäktige den 27 februari 2017 och tre (3) 
har inkommit efter årsskiftet.

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 43 KS.2017.0181

Val av ledamöter och ersättare samt revisor med ersättare till Dr P 
Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2017-2018 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter och en ersättare jämte revisor 
med ersättare för resterande mandatperioden, det vill säga till och med 2018-12-31.

Beslutsunderlag
 Stiftelse DP Håkansson

Beslut
- Följande förtroendevalda utses för tiden till och med den 31 december 2018:
 
Till revisor: Kenneth Jönsson (S)
Till ersättare revisor: Ola Jönsson (M)
 
Till ledamot:   Cecilia Lind (S)

Erik Holmquist (L)
Till ersättare:  Istvan Barborg (S)

Beslutet skickas till
DP Håkanssons stiftelsen
De invalda
Förtroendemannaregister
Kommunledningskontoret, lönekontoret
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§ 44 KS.2017.0158

Interpellation från Astrid Nilsson (L) till kommunstyrelsens ordförande 
angående näringslivsstrategi för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Astrid Nilsson (L) har till kommunstyrelsens ordförande ställt en interpellation om 
hur Eslövs kommun arbetar med näringslivsstrategi. Hon ställer följande frågor:

 Hur ser näringslivsstrategin ut för Eslövs kommun?

 Vad gör vi för att ge företagarna bättre förutsättningar?
 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Andersson (S) svarar i enlighet med det 
skrifliga svaret. Han kopplar sitt svar till antagen tillväxtstrategi som är ett samlat 
dokument för hur kommunen arbetar med tillväxtfrågor kring fyra huvudområden:

 Hur ska vi arbeta med hållbar stadsutveckling för fler invånare i hela 
kommunen?

 Hur skapar vi en socialt hållbar kommun?

 Hur skapar vi goda förutsättningar för ett växande näringsliv?

 Hur kommunicerar vi Eslövs kommuns attraktivitet?

Beslutsunderlag
 Interpellation från Astrid Nilsson (L) till kommunstyrelsens ordförande 
angående näringslivsstrategi för Eslövs kommun
 Svar från kommunstyrelsens ordförende på interpellation angående 
näringslivsfrågor

Beslut
- Interpellationen anses besvarad.
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§ 45 KS.2017.0208

Interpellation från Annette Linander (C) om införandet av e-förslag 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) har ställt en interpellation till Demokratiutredningens 
ordförande tillika kommunfullmäktiges ordförande, Cecilia Lind (S) angående 
införandet av e-förslag. Hon ställer följande frågor:

 Hur ligger vi till med det elektroniska system som skulle ersätta 
medborgarförslaget?

 Är det på gång och när kan vi förvänta oss att det börjar marknadsföras till 
våra medborgare?

 
Kommunfullmäktiges ordföranden, Cecilia Lind (S) svarar i enlighet med det 
skrifliga svaret att vertyget för e-förslag förväntas vara på plats den 1 juni 2017.
 

Beslutsunderlag
 Interpellation från Annette Linander (C) om införandet av e-förslag
 Svar på interpellation från Annette Linander (C) om införandet av e-förslag

Beslut
- Interpellationen anses besvarad.
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§ 46

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0183-1Sammanträdesprotokoll nr 1 2017 Finsam 
samordningsförbundet MittSkåne
 KS.2016.0469-4Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut §21, 2017, 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2016
 KS.2017.0203-1Politikernas trygghetsundersökning (PTU)
 KS.2017.0052-3Protokoll Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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