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Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-19:45

Beslutande Johan Andersson (S)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
David Westlund (S)
Cecilia Lind (S) (ordförande)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Fredrik Wikberg (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M) §§47-50
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Wöhlecke (M)
Peter Melinder (M) §§47-50
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Johan Sandqvist (SD)
Ronny Thall (SD)
Göran Granberg (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Therese Andersson (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Göran Frank (L)
Astrid Nilsson (L) §§51-60
Stefan Karlsson (V) §§51-60
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Simon Ahlström (S)  ersätter Lena Emilsson (S)
Kerstin Ekoxe (S)  ersätter Anne Hansson (S)
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Jörgen Håkansson (S)  ersätter Mats Löfström (S)
Anette Palm (S)  ersätter Krister Göransson (S)
Agneta Nilsson (S)  ersätter Gabriele Goldhammer (S)
Rikard Malmborg (M)  ersätter Therese Granlund (M)
Bo-Göran Hansen (M) §§51-60 ersätter Christine Melinder 
(M)
Leif Persson (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD)
Erik Lunderquist (SD)  ersätter Patrik Olsson (SD)
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Ann-Christin Waldén 
(L)
Laila Vedmar (V)  ersätter Håkan Svensson-Sixbo (V)
Mauricio Sanchez (V) §§47-50 ersätter Stefan Karlsson 
(V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Jasmin Safic´ (S)
Miroslav Han (S)
Bo-Göran Hansen (M) §§47-50
Sofia Hagerin (C)
Mikael Sonander (C)
Mauricio Sanchez (V) §§51-60
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (Kommunsekreterare)
Anna Nordén (HR-chef) §52
Agneta Fristedt (Kommunjurist)

Utses att justera Peter Melinder (M)
Lennaert Nielsen (MP)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-06-09  

Protokollet 
omfattar

§§47-60
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Cecilia Lind (S)

Justerande
Peter Melinder (M) Lennaert Nielsen (MP)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-05-29

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-06-12

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-07-04

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§47 Val av justerare
§48 Ändring av föredragningslistan
§49 Information om Ringsjöns restaurering
§50 Svar på återremiss samt antagande av taxa för uttag av 

parkeringsavgift i Eslövs tätort
§51 Medborgarförslag om åretruntöppen restaurang vid Trollsjön samt 

bro över densamma
§52 Godkännande av personalbokslut 2016
§53 Antagande av riktlinjer för markanvisningar
§54 Översyn av styrdokument för Mellanskånes 

Renhållningsaktiebolag (Merab)
§55 Kommunal borgen till Eslövs Industrifastigheter AB och 

dotterbolag Gäddan
§56 Remittering av motion från Göran Frank (L) och Astrid Nilsson 

(L) Satsning på Gyaskogen som rekreationsområde
§57 Remittering av motion från Annette Linander (C) Ingemar 

Jeppsson (C) Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling
§58 Entledigande av Therese Granlund (M) från sitt uppdrag som 

ledamot i Barn- och familjenämnden
§59 Fråga från Göran Frank (L) till Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande
§60 Anmälningar för kännedom
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§ 47

Val av justerare

Peter Melinder (M) och Lennaert Nielsen (MP) utses till att jämte ordförande, justera 
protokollet den 9 juni 2017.
Johan Sandqvist (SD) utses till ersättare.
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§ 48

Ändring av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:
Ärende 9b - Remittering av motion från Annette Linander (C) och Ingemar Jeppsson 
(C) tillkommer samt ärende 6 - Taxa för uttag av parkeringsavgift behandlas efter 
ärende 2.
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§ 49

Information om Ringsjöns restaurering

Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet föredrar om 
varför Ringsjön restaureras och om de lyckade resultaten.
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§ 50 KS.2014.0089

Svar på återremiss samt antagande av taxa för uttag av 
parkeringsavgift i Eslövs tätort 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 januari 2014 att ge Miljö- och 
samhällsbyggnadnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på parkeringsavgifter 
och zonindelning för de centrala delarna av Eslövs tätort. Nämnden har antagit ett 
förslag som kommunfullmäktige har återremitterat till Miljö- och 
samhällsbyggnadnämnden och kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §84  Svar på återremiss samt förslag till taxa för uttag 
av parkeringsavgift i Eslövs tätort
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30 2017-02-15 Taxa för uttag 
av parkeringsavgift i Eslövs tätort
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49, 2017. Utredning kring 
parkeringsautomater och telefonbetalningssystem - inför upphandling
 Reviderad förslag Eslövs kommuns författningssamling Taxa för uttag av 
parkeringsavgifter
 Karta över zonindelning för parkeringstaxa i Eslövs tätort, 2016-06-02
 Kommunfullmäktiges beslut §137, 2016 Antagande av taxa för uttag av 
parkeringsavgift i Eslövs tätort

Beredning
I tidigare beredning av detta ärende lyfter Kommunledningskontoret fram att 
införandet av parkeringsavgifter i centrum är ett naturligt steg i förverkligandet av 
Plan för centrumutveckling och en nödvändig åtgärd för att hitta mer hållbara 
trafiklösningar och användning av allmän plats i Eslövs centrala delar. Det har också 
lyfts fram att det förslag på zoner och taxor som arbetats fram av Miljö och 
Samhällsbyggnad och lagts fram för fastställande till kommunfullmäktige är väl 
underbyggt med fakta som stödjer de åtgärder som föreslås.
 
I den återremiss som beslutades av kommunfullmäktige fanns tre huvudfrågor att 
besvara rörande nybyggnation av parkeringshus i Eslövs tätort, en analys av 
konsekvenser för pendlare vid uttag av pendlaravgift samt vidare utredning av 
avgifterna. Kommunledningskontoret har tagit del av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens svar och kommentarer och anser att de frågor som 
ställdes väl besvaras. Med utgångspunkt i ovan och vad som lyfts fram i tidigare 
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beredning av ärendet förespråkar Kommunledningskontoret en snar implementering 
enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.
 
I likhet med tidigare beredning vill Kommunledningskontoret poängtera att 
införandet av parkeringsavgifter ska utvärderas kontinuerligt för att följa hur 
parkeringssituationen i centrum påverkas av avgifterna. I en sådan utvärdering bör 
såväl frågan om parkeringshus som konsekvenser för pendlare och avgifterna mer 
generellt adresseras.

Yrkanden
Bengt Andersson (M), Laila Vedmar (V), Henrik Wöhlecke (M) och Janet 
Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Laila Vedmar 
(V) yrkar även att "en utvärdering görs om hurvida pendlares resvanor förändras med 
en avgiftbelagd pendlarparkering".
 
Henrik Wöhlecke (M) yrkar avslag på Laila Vedmars (V) tilläggsyrkande.
 
Annette Linander (C), Fredrik Ottesen (SD), Bertil Jönsson (NKE) och Therese 
Andersson (MP) yrkar avslag. Håkan Larsson (MP) yrkar iförsta hand avslag på 
samtliga punkter i kommunstyrelsens förslag och i andra hand yrkar han bifall till 
Laila Vedmars (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall till att anse återremissen besvarad 
dels avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Sedan ställer ordföranden proposition på införande av taxa för uttag av 
parkeringsavgift och finner också att kommunfullmäktige bifaller det.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röster för bifall till 
taxan och NEJ-röster för avslag.
Omröstning utfaller med 28 JA-röster mot 20 NEJ-röster. (se omröstningslistan)

Beslutsgång
Till sist ställer ordföranden proposition på dels bifall till Laila Vedmars (V) 
tilläggsyrkande dels avslag och finner att kommunfullmäktige avslår det.
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Beslut
-  Återremissen anses besvarad.
 
-  Taxa för uttag av parkeringsavgifter fastställs med införande den 1 oktober 2017.

Reservationer
Ledamöterna i Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna och i Nya 
Kommunpartiet Eslöv reserverar sig mot beslutet att anse återremissen besvarad.
Ledamöterna i Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna och i Nya 
Kommunpartiet Eslöv reserverar sig mot beslutet att anta taxan.
Ledamöterna i Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att avslå Laila 
Vedmars (V) tilläggsyrkande.
 

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunens författningsamling
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§ 51 KS.2016.0313

Medborgarförslag om åretruntöppen restaurang vid Trollsjön samt bro 
över densamma 

Ärendebeskrivning
Elisabeth Eddebrant har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om 
att en restaurang ska vara öppen året runt vid Trollsjön samt att en bro ska byggas 
över Trollsjön, från Trollsjögården till kiosken på andra sidan sjön. Förslagsställaren 
anför att såväl boende som personalen på Trollsjögården har en stark önskan om 
detta.
Medborgarförslaget har remitterats till Nämnden för arbete och försörjning samt 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §88 Yttrande över medborgarförslag om 
åretruntöppen restaurang vid Trollsjön samt bro över densamma
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 54 2017. Medborgarförslag om 
Åretruntöppen restaurang vid Trollsjön samt bro över densamma
 Yttrande över medborgarförslag om året runt öppen restaurang vid Trollsjön 
samt bro över densamma
 Medborgarförslag Restaurang året runt Trollsjön

Beredning
Nämnden för arbete och försörjning skriver i yttrande att förvaltningen idag driver 
café Våfflan i Trollsjöparken, på uppdrag av Kultur och Fritid. Serveringen är öppen 
enligt avtal mellan den 30 april och den 31 augusti, men brukar ha öppet något längre 
än detta. Serveringen har dock inga platser inomhus och kundunderlaget minskar 
därför under hösten, varför verksamheten då stänger. Eftersom serveringen bedrivs 
som en arbetsmarknadsverksamhet så ser nämnden möjlighet att utveckla 
verksamheten med en åretruntöppen restaurang, men det är inte genomförbart med 
de lokaler som finns i Trollsjöparken idag. Nämnden föreslår att medborgarförslaget 
avslås.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att bro över Trollsjön 
inte är aktuellt då det finns goda kommunikationer på stigar runt om sjön på båda 
hållen, och att medborgarförslaget därför bör avslås.
 
Kommunledningskontoret har ingenting att invända mot nämndernas bedömning och 
anser att medborgarförslaget ska avslås.
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Beslut
- Medborgarförslag om bro över Trollsjön samt åretruntöppen restaurang vid sjön 
avslås.

Beslutet skickas till
Elisabeth Edderbrant
Nämnden för arbete och försörjning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 52 KS.2017.0206

Godkännande av personalbokslut 2016 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2016 som ett komplement 
till Årsredovisning 2016. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de 
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §87 Godkännande av personalbokslut 2016
 Personalbokslut 2016

Beredning
Personalbokslutet 2016 har sammanställts utifrån uppföljning av målarbetet 
kompletterat med befintlig statistik.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
godkänna personalbokslut 2016.

Beslut
- Personalboksut 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, HR avdelning
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§ 53 KS.2017.0178

Antagande av riktlinjer för markanvisningar 

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft, lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Detta innebär att varje kommun som ämnar använda 
markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha i kommunfullmäktige 
antagna riktlinjer för markanvisning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §86  Förslag till antagande av riktlinjer för 
markanvisningar
 RIKTLINJER för markanvisning - för antagande - reviderad efter KSAU 2017-
04-18

Beredning
Förlaget till riktlinjer för markanvisning har framarbetats av 
Kommunledningskontoret. Utgångspunkten har varit det cirkulär som Sveriges 
Kommuner och Landsting har tagit fram där det är beskrivet vad som bör tas upp i 
ovannämnda riktlinjer. Tanken är att initialt göra dessa relativt öppna för att ha en 
grund att stå på vid kommande markanvisningar. När kommunen har gjort ett antal 
markanvisningar kan det finnas anledning att göra en utvärdering och eventuellt 
revidera riktlinjerna.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslaget att anta riktlinjerna.

Beslut
-  Riktlinjer för markanvisning för Eslövs kommun antas att gälla från och med 10 
juni 2017.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelning
Kommunens författningssamling
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§ 54 KS.2017.0182

Översyn av styrdokument för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
(Merab) 

Ärendebeskrivning
Eslöv, Hörby och Höörs kommuner äger gemensamt Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag. Vid ägarsamråd under 2016 och vid det senaste samrådet i 
februari 2017 har kommunernas representanter tagit fram förslag till revideringar av 
styrdokumenten för bolaget.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §91 Översyn av styrdokument för Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag (Merab)
 Översyn av styrdokumenten för Mellanskånes Renhållnings AB förslag till 
delägarna i Merab
 Förslag till nytt ägardirektiv MERAB från 2017
 Förslag till ny bolagsordning MERAB från 2019
 Förslag till nytt konsortialavtal MERAB från 2019

Beredning
Genomgång har skett av konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv:
Konsortialavtalet
Nuvarande konsortialavtal är från 1989 vilket föreslås gälla fram till ordinarie 
bolagsstämma 2019. Förslag till revidering  gäller alltså från ordinarie bolagsstämma 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2031. Skälet till ikraftträdande först 2019 
är att sammansättningen av bolagets styrelse föreslås ändras genom att antalet 
ledamöter utökas och suppleanter utgår. Förändringen sker efter valet och påverkar 
inte den nuvarande styrelsens sammansättning.
 
Bolagsordning
Nuvarande bolagsordning föreslås gälla till och med ordinarie bolagsstämma 2019 då 
den ersätts med reviderad bolagsordning efter beslut av årsstämman. I förslaget 
framgår att styrelsen består av 13 ledamöter och hur ordförandeposterna fördelas 
mellan kommunerna.
 
Ägardirektiv
Förslaget till reviderat ägardirektiv föreslås gälla från och med 1 juli 2017. 
Revideringarna omfattar att det ska ske en årlig uppföljning av avfallsplanen, 
införande av ägarsamråd, att samtliga ägarkommuner har rätt att påkalla och initiera 
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ärenden till ägarsamråd, att Eslövs kommun svarar för kallelse till ägarsamråd, 
målsättning att bolaget endast ska utge en årlig utdelning motsvarande ränta på insatt 
kapital, borgensavgift fastställs för varje lån och vad som gäller för 
arbetstagarrepresentanter i styrelsen.
 
Godkännande av de tre ägarkommunerna
Föreslagna reviderade styrdokument för Merab ska godkännas av de tre 
kommunernas fullmäktige för att gälla.

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

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar

 att nuvarande konsortialavtal för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag från 
1989 upphör att gälla vid tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2019 och 
ersätts med förslaget till nytt konsortialavtal att gälla från ordinarie 
bolagsstämma 2019,

 att nuvarande bolagsordning för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag från 
2007 upphör att gälla vid tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2019 och 
ersätts med förslaget till ny bolagsordning att gälla från ordinarie 
bolagsstämma 2019,

 att nuvarande ägardirektiv från 2007 uppgör att gälla den 30 juni 2017 och 
ersätts med förslaget till nytt ägardirektiv att gälla från 1 juli 2017,

 att ovanstående beslut om godkännande av nya styrdokument för 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag gäller under förutsättning av att de tre 
ägarkommunerna fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Hörby kommun
Höörs kommun
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
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§ 55 KS.2017.0207

Kommunal borgen till Eslövs Industrifastigheter AB och dotterbolag 
Gäddan 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016 godkänt en borgensram för Eslövs Industrifastigheter 
AB (EIFAB) och dotterbolag om högst 200 miljoner kronor. Kommuninvest i 
Sverige AB begär ett förtydligande kring borgensåtagandet vilket innebär att ett 
beslut kring borgen ska ange dotterbolagets namn liksom en så kallad proprieborgen. 
Begäran från Kommuninvest är föranledd av att två lån planeras flyttas från EIFAB 
556065-1779 till dotterbolaget Fastighets Gäddan AB 556115-3999.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §93 Kommunalborgen till Eslövs Industrifastigheter 
AB och dotterbolag Gäddan
 Kommunalborgen till Eslövs Industrifastigheter AB och dotterbolag Gäddan

Beredning
Styrelsen för EIFAB har 2016 gjort en framställan om en total borgensram om 200 
miljoner kronor inkluderande dotterbolag som grund för nuvarande beslut om 
borgen. VD i EIFAB och Gäddan föreslår en fördelning av borgensramen med högst 
60 miljoner kronor för EIFAB och högst 140 miljoner kronor för Gäddan.
 
Proprieborgen innebär att borgensmannen kan krävas direkt, det vill säga utan att 
borgenären behöver bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Det räcker med 
att gäldenären inte betalat. Vid en proprieborgen går borgensmannen i borgen såsom 
för egen skuld.

Yrkanden
Annette Linander (C) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsen 
förslag till beslut.

Beslut
-  Ingå såsom för egen skuld borgen för Eslövs Industrifastigheter AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.
-  Ingå såsom för egen skuld borgen för Fastighets Gäddan AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.
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Beslutet skickas till
Kommuninvest i Sverige AB
EIFAB
Fastighetsaktiebolaget Gäddan
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§ 56 KS.2017.0282

Remittering av motion från Göran Frank (L) och Astrid Nilsson (L) 
Satsning på Gyaskogen som rekreationsområde 

Ärendebeskrivning
Göran Frank (L) och Astrid Nilsson (L) har till kommunfullmäktige inkommit med 
en motion om att satsa på Gyaskogen som rekreationsområde.
Motionärerna anser att kommunfullmäktige ska ge Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Gyaskogen 
som rekreationsområde, påbörja arbetet med naturreservatsbildning på kommunägd 
mark i Gyaskogen samt utreda naturreservatsbildning i hela Gyaskogen.

Beslutsunderlag
 Motion från Göran Frank (L) John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) Satsning på 
Gyaskogen som rekreationsområde

Beslut
- Motionen - Satsning på Gyaskogen som rekreationsområde remitteras till Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande senast den 31 oktober 2017.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 57 KS.2017.0288

Remittering av motion från Annette Linander (C) Ingemar Jeppsson (C) 
Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) och Ingemar Jeppson (C) har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om att kräva socialt ansvarstagande vid genomförande av 
upphandling.
 
De föreslår att uppdatera upphandlingspolicyn i syftet att inkludera möjlighet att 
ställa krav på socialt ansvarstagande vid kravställning eller utvärdering i 
upphandlingar där det bedöms som lämpligt.

Beslutsunderlag
 Motion från Annette Linander (C) Ingemar Jeppsson (C) Socialt ansvarstagande 
som krav vid upphandling

Beslut
Motionen - Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling remitteras till 
kommunstyrelsen för besvarande senast den 31 oktober 2017.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 58 KS.2017.0260

Entledigande av Therese Granlund (M) från sitt uppdrag som ledamot i 
Barn- och familjenämnden 

Ärendebeskrivning
Therese Granlund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i Barn- och familjenämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse Therese Granlund (M) från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och 
familjenämnden

Beslut
- Therese Granlund (M) enledigas från ovanstående uppdrag,
- Caroline Weibull (M) utses till ny ledamot i Barn- och familjenämnden efter 
Therese Granlund (M) och
- Marcus Quist (M) utses till ny ersättare i Barn- och familjenämnden efter Caroline 
Weibull (M).

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Therese Granlund
Caroline Weibull
Marcus Quist
Kommunledningskontoret, Löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 59 KS.2017.0265

Fråga från Göran Frank (L) till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande 

Ärendebeskrivning
Göran Frank (L) lämnade hösten 2013 in ett medborgarförslag om en bättre 
förbindelse i den branta sluttningen mellan grusvägen i Gruvbackens förlängning och 
gång- och cykelvägen längs väg 1314.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (§ 45, 2014) beslutade att anse 
medborgarförslaget besvarat, samt låta Gata, Trafik och Park utreda frågan vidare.  
Utredningen är ännu inte genomfört. Därför ställer Göran Frank (L) följande frågor:
1. Kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-03-19, § 45 att 
verkställas, det vill säga kommer frågan utredas vidare, och i så fall när?
2. Finns möjlighet att en förbindelse i den branta sluttningen byggs?
 
Bengt Andersson (M) svarar kortfattat i enlighet med det skriftliga svaret att 
utredningen kommer att genomföras och att Miljö- och samhällsbyggnad nyligen har 
fått svar från Trafikverket som använder sig av den vägen. Möjlighet till förbindelse 
kommer också att utredas.

Beslutsunderlag
 Fråga från Göran Frank (L) till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 45, 2017 Medborgarförslag om 
trappa i slutet av Gruvbackens i Stehag förlängning ner till cykel- och gångbana
 Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande på frågan från 
Göran Frank (L)

Beslut
- Frågan från Göran Frank (L) anses besvarad.
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§ 60

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0217-1Granskning av besökssäkerhet och skalskydd av förskola och 
grundskola - revisorerna
 KS.2017.0243-1Barn- och familjenämndens beslut § 70, 2017 Rapportering av 
ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2017
 KS.2017.0243-3Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2017
 KS.2017.0249-5Årsbokslut 2016 Lundaland ideell förening
 KS.2017.0183-2Sammanträdesprotokoll nr 2 2017 Finsam 
samordningsförbundet MittSkåne

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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