
Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Kommunfullmäktige

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

Beslutande Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Anne Hansson (S)
David Westlund (S)
Mats Löfström (S)
Cecilia Lind (S) (ordförande)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S) §§61-70, §§72-78
Marianne Svensson (S)
Henrik Wöhlecke (M) §§61-70, §§72-78
Catharina Malmborg (M) §§61-71, §§73-78
Lena Wöhlecke (M) §§61-70, §§72-78
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Johan Sandqvist (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Jimmie Syrjäläinen (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Espebo (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)
Astrid Nilsson (L)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Simon Ahlström (S)  ersätter Johan Andersson (S)
Jasmin Safic´ (S)  ersätter Fredrik Wikberg (S)
Anette Palm (S) §§71-72
Jeanette Petersen (M)  ersätter Christine Melinder (M)
Rikard Malmborg (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) (vice 
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ordförande)
Leif Persson (SD)
Sofia Hagerin (C)  ersätter Anders Molin (C)
John Fidler (L)  ersätter Ann-Christin Waldén (L)
Laila Vedmar (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)
Khalid El Haj (S)
Erika Isaksson (S)
Kerstin Ekoxe (S) §§61-71, §§73-78 ersätter Gabriel 
Barjosef (S)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Gabriele Goldhammer (S)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Håkan Svensson-Sixbo (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anette Palm (S) §§61-70, §§73-78
Karl-Erik Malmgren (S)
Agneta Nilsson (S)
Erik Lunderquist (SD)
Sven Olofsson (SD)
Mikael Sonander (C)
Margaretha Holmquist (L)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)
Kerstin Ekoxe (S) §72
Miroslav Han (S)

Övriga 
närvarande

Krister Göransson (S) §71
Henrik Wöhlecke (M) §71
Catharina Malmborg (M) §72
Lena Wöhlecke (M) §71

Utses att justera Janet Andersson (S)
Ingemar Jeppsson (C)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-06-27  

Protokollet 
omfattar

§§61-78
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Cecilia Lind (S)

Justerande
Janet Andersson (S) Ingemar Jeppsson (C)

Sida 3 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-06-19

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-06-28

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-07-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§61 Val av justerare
§62 Ändring av föredragningslistan
§63 Antagande av kulturpolitiskt program för Eslövs kommun
§64 Godkännande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 

2018 – 2022
§65 Antagande av arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun
§66 Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag
§67 Revidering av Servicenämndens reglemente
§68 Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge vattenverk i 

Eslöv
§69 Hemställan om övertagande av operativ tillsyn Swehatch AB
§70 Godkännande av vårprognos 2017
§71 Godkännande av årsredovisning 2016 för samordningsförbundet 

Eslöv, Höör och Hörby, MittSkåne samt beviljande av ansvarfrihet 
för dess ledamöter

§72 Godkännande av årsredovisningar för 2016 från Selma Sundelius 
stiftelser samt beviljande av ansvarfrihet för dess styrelsen

§73 VA SYD:s årsredovisning för 2016
§74 Begäran om anstånd från Demokratiutredningen
§75 Remittering av motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin 

Waldén (L) om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv
§76 Entledigande av Cecilia Lind (S) från uppdragen som ledamot och 

ordförande i kommunfullmäktige, valberedningen och 
Demokratiutredningen

§77 Fråga från Fredrik Ottesen (SD) till Barn- och familjenämndens 
ordförande om klasstorlekar

§78 Anmälningar för kännedom
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§ 61

Val av justerare

Janet Andersson (S) och Ingemar Jeppsson (C) utses till att jämte ordföranden, 
justera protokollet den 27 juni 2017.
 
Lena Wöhlecke (M) utses till ersättare.
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§ 62

Ändring av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
 
Ärende 15b - Fråga från Fredrik Ottesen (SD) till Barn- och familjenämndens 
ordförande om klasstorlekar.
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§ 63 KS.2015.0468

Antagande av kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat ett förslag till kulturpolitiskt program för
Eslövs kommun 2017-2025. Nämnden har tidigare sänt ut ett förslag på remiss till 
samtliga nämnder, där även kommunstyrelsen inkom med synpunkter. Föreliggande 
förslag har reviderats efter detta.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §103 Förslag till kulturpolitiskt program för Eslövs 
kommun 2017-2025
 Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 58, 2017 Kulturpolitiskt program
 Förslag till Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025

Beredning
Programmet beskriver kulturens bredd, dess betydelse i Eslövs kommun, och dess 
förutsättningar. Programmet pekar ut ett antal utvecklingsområden inom 
kulturpolitiken – delaktighet och social hållbarhet, nyskapande, samhällsbyggande 
och identitetsskapande, samt livslångt lärande – inom vilka ett antal 
utvecklingsinsatser beskrivs. Enligt programmet formulerar Kultur och Fritid årliga 
handlingsplaner utifrån detta, i dialog med berörda förvaltningar, vilket borgar för 
gemensamma åtaganden. Kommunstyrelsen föreslår att programmet antas.

Yrkanden
Khalid El Haj (S), Håkan Larsson (MP), Annette Linander (C) och Henrik Wöhlecke 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Astrid Nilsson (L) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att inkludera 
samarbetet med Eslövs vänorter och andra skånska kommuner i programmet. Henrik 
Wöhlecke (M) yrkar avslag till tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut att anta det kulturpolitiska programmet.
 
Sedan ställer ordföranden proposition på dels bifall till Astrid Nilssons 
tilläggsyrkande dels avslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Sida 8 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
-  Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025 antas.

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Författningssamling
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§ 64 KS.2017.0002

Godkännande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 
2022 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har stora utmaningar framför sig vad gäller att genomföra de 
investeringar som krävs för att möta det växande behovet av verksamhetslokaler. 
Kommunen behöver både säkerställa att befintliga lokaler och anläggningar tas om 
hand och tillgodose behovet av anpassning, expansion och nyinvesteringar. 
Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som kommunen använder för att matcha 
behovet av lokaler med befintliga eller nya lokaler. Eslövs kommuns 
lokalförsörjningsplan omfattar fem år, utvecklas fortlöpande och uppdateras årligen.

Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva lokaler. Planen ska på sikt leda till att balans uppnås mellan 
behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunens verksamheter. Denna 
lokalförsörjningsplan avser perioden 2018 – 2022.

Kommunens förvaltningar har ett ansvar att i god tid redovisa sina behov för kort och 
lång sikt.
Kommunledningskontoret har, utöver sitt samordningsansvar för kommunens 
samlade lokalförsörjning, även ansvar för framtagande av befolkningsprognos och 
ansvar för kommunens planarbete.
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har ansvar för förvaltning och 
genomförande av om-, tillbyggnads- och nybyggnadsprojekt inom det kommunala 
fastighetsbeståndet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §105 Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 
2018 – 2022
 Förslag till beslut; Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022

Beredning
Lokalförsörjningsplanen utgör ett viktigt planeringunderlag inför politiska 
prioriteringar och beslut kring kommunens lokalförsörjning. Som en sammanfattning 
av Eslövs kommuns investeringsbehov gällande Barn- och familjenämnden, Vård- 
och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Nämnden för arbete och 
försörjning samt kommunstyrelsen för perioden 2018-2022 har gjorts 
lokalresursplaner i tabellform. Lokalresursplaner redovisar konkreta åtgärder för 
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lokaler som nämnderna har prioriterat och godkänt. Serviceförvaltningen har prissatt 
dessa åtgärder i de fall där det varit möjligt att göra det. Dessa preliminärt 
uppskattade budgetbelopp för framtida investeringsbehov kan komma att bli helt 
andra belopp när de blir klara och slutredovisade. För att tillgodose en betydande del 
av nämndernas lokalbehov och andra satsningar inom det kommunägda 
fastighetsinnehavet har kommunfullmäktige anslagit cirka 507,3 miljoner kronor i 
2011-2020 års fastighetsinvesteringsbudget. Utöver detta tillkommer även nya 
investeringsbehov som lokalförsörjningsplanen redovisar. Flera stora 
lokalförändringar är planerade inom gymnasieskolan och kultur- och 
fritidsverksamheterna.
 
Utifrån befolkningsprognosen och planerat bostadbyggande bedöms störst behov av 
fler platser finnas inom förskolan och grundskolan. Barn- och familjenämnden har 
redovisat investeringsbehov på cirka 906,2 miljoner kronor för perioden 2018-2022. 
Under 2017 finns det några utmaningar som måste lösas. Framförallt handlar det om 
kapacitetsbrist på Sallerupskolan.
 
De nya och anpassade administrativa lokalerna i gamla Rådhuset är tänkta att ersätta 
dagens externt förhyrda lokaler för Arbete och Försörjning. De fackliga 
organisationerna i Eslövs kommun behöver byta lokaler eftersom de befintliga 
lokalerna inte uppfyller kraven som ställs för moderna kontorsarbetsplatser.
 
I samband med framtagandet av lokalförsörjningsplan har Kultur- och 
fritidsnämnden redovisat investeringsbehov på cirka 3,5 miljoner kronor för perioden 
2018-2022. Kultur- och fritidsnämndens hyreskostnader kommer att öka någon gång 
under denna lokalförsörjningsperiod. Det gäller den kommande hyreskostnaden för 
Kulturskolans nya lokaler.
 
Vård- och omsorgsnämnden har inte redovisat direkta investeringsbehov men det 
finns en behovslista, det vill säga lokalresursplan, som redovisar förvaltningens 
behov gällande olika åtgärder i de befintliga lokalerna samt förhyrning av nya 
lokaler. Inom Vård- och omsorgsnämnden verksamheter är största behovet för LSS-
verksamheten.
 
På grund av det omfattande framtida investeringsbehovet föreslår 
Kommunledningskontoret att alla beslutade investeringar prövas om igen och att 
både de gamla och de nya investeringarna prioriteras på nytt och i den ordningen 
som den nyuppkomna situationen kräver. Ambitionen med lokalförsörjningsplanen 
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är att uppnå så stor träffsäkerhet som möjligt vad gäller lokalanskaffningen för att nå 
full behovstäckning under perioden. Det är dock först i samband med beslut om 
investeringsbudgeten som de slutliga avvägningarna får göras mellan nämnder, 
verksamheter och enskilda projekt utifrån behov och kommunens ekonomiska 
förutsättningar.
 
Kommunfullmäktige föreslås att godkänna Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 
för åren 2018-2022 som underlag inför budgetarbetet 2018.

Yrkanden
David Westlund (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 
Annette Linander (C) yrkar i första hand återremiss av ärendet för förtydligande 
kring Billinge förskolas och Östra Strö skolas framtid samt för vidareutredning kring 
att begränsa förskolornas storlek till max 100 barn. I andra hand yrkar Annette 
Linander (C) avslag. Fredrik Ottesen (SD), Therese Andersson (MP), Bertil Jönsson 
(NKE) och Astrid Nilsson (L) instämmer i Annette Linanders (C) yrkande. David 
Westlund (S) yrkar avslag till Annette Linanders (C) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels att avgöra ärendet vid dagens sammanträde 
dels återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositonsordning: JA-röst för att avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde och NEJ-röst för återremiss. Omröstning utfaller 
med 24 JA-röster och 25 NEJ-röster, se omröstningslistan.

Beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering enligt Annette 
Linanders (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och familjenämnden
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunfullmäktige 2017-06-19

Voteringslista: § 64
Ärende: Godkännande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022,  
KS.2017.0002

Voteringslista(or)
JA-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och NEJ-röst för återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Lena Emilsson(S), ledamot X
Tony Hansson(S), ledamot X
Janet Andersson(S), ledamot X
Lars Månsson(S), ledamot X
Anne Hansson(S), ledamot X
David Westlund(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
Henrik Wöhlecke(M), ledamot X
Catharina Malmborg(M), ledamot X
Lena Wöhlecke(M), ledamot X
Bengt Andersson(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
Jimmie Syrjäläinen(SD), ledamot X
Anders Oddsheden(SD), ledamot X
Kerstin Brink(SD), ledamot X
Håkan Espebo(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
Göran Frank(L), ledamot X
Astrid Nilsson(L), ledamot X
Bertil Jönsson(NKE), ledamot X
Göran Windén(NKE), ledamot X
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunfullmäktige 2017-06-19

Simon Ahlström(S), ersättare X
Jasmin Safic´(S), ersättare X
Jeanette Petersen(M), ersättare X
Rikard Malmborg(M), ersättare X
Leif Persson(SD), ersättare X
Sofia Hagerin(C), ersättare X
John Fidler(L), ersättare X
Laila Vedmar(V), ersättare X
Khalid El Haj(S), ledamot X
Erika Isaksson(S), ledamot X
Kerstin Ekoxe(S), ersättare X
Jörgen Håkansson(S), ersättare X
Mauricio Sanchez(V), ersättare X
Resultat 24 25 0
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§ 65 KS.2017.0075

Antagande av arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöfrågor är centrala för alla arbetsgivare och en viktig strategisk fråga både 
inom arbetet med attraktiv arbetsgivare såväl som ur ett rättsligt perspektiv. Alla 
arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy, 
och Eslövs kommun har sedan tidigare policyer för arbetsmiljöområdet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §107 Ny arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun
 Policy för arbetsmiljö och hälsa
 Nuvarande Policy för anpassning och rehabilitering
 Arbetsmiljöpolicy 2010

Beredning
Förslaget till ny arbetsmiljöpolicy, Policy för arbetsmiljö och hälsa, har tagits fram 
av Kommunledningskontoret. Förslaget är samverkat med de fackliga 
organisationerna. I syfte att skapa en ökad tydlighet kring kopplingen mellan god 
arbetsmiljö och hälsotal innehåller den nya policyn både arbetsgivarens 
ställningstagande kring arbetsmiljö och rehabilitering. Policy för  arbetsmiljö och 
hälsa föreslås därför ersätta existerande Arbetsmiljöpolicy samt Policy för 
anpassning och rehabilitering.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Policy för arbetsmiljö och hälsa antas att gälla från och med 1 september 2017.

- Nu gällande policyer, Arbetsmiljöpolicy och Policy för anpassning och 
rehabilitering upphör att gälla från och med samma datum.

Beslutet skickas till
HR avdelning för vidare expediering inom organistationen
Författningssamling
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§ 66 KS.2016.0348

Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige § 118, 2016 gav kommunstyrelsen i uppdrag att införa e-förslag 
samt utvecklade funktioner för synpunktshantering och felanmälan, enligt riktlinjer 
som demokratiutredningen enades om den 30 maj 2016.

Kommunstyrelsens ledamöter fick information om detta arbete samt möjlighet att att 
lämna synpunkter på ett utkast till riktlinjer för hantering av e-förslag i januari 2017.

Nu är verktyget i drift och riktlinjerna klara för antagande.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §115 Antagande av riktlinjer för hantering av e-
förslag
 Riktlinjer för hantering av e-förslag
 Kommunfullmäktige §118, 2016 Införandet av e-förslag och synpunkthantering 
som ersättning till medborgarförslag
 Minnesanteckningar från Demokratiutredningens möte den 30 maj 2016

Beredning
Demokratiutredningen enades om riktlinjer den 30 maj 2016 enligt följande: ”Ett e-
förslag ska endast få lämnas av kommunmedlemmar som är fysiska personer, det ska 
ligga ute i 90 dagar och ska under den tiden ha fått 100 stödsignaturer om det ska 
lämnas som informationsärende till berörd nämnd. Stödsignaturer ska endast få 
lämnas av kommunmedlemmar som är fysiska personer. E-förslagen ska även kunna 
lämnas på förtryckta formulär eller muntligen. Synpunktshanteringen ska vara öppen 
för alla, så även felanmälansfunktionen.”
 
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer som grundas på ovanstående samt 
kompletterat med praktiska riktlinjer. Kommunledningskontoret föreslår dock en 
ändring när det gäller e-förslag som har fått minst 100 stödsignaturer: berörd nämnd 
ska ta beslut om e-förslaget ska beredas för vidare politiskt beslut eller avslutas.
Eftersom kommunfullmäktige § 118, 2016 gav kommunstyrelsen i uppdrag att införa 
e-förslag och riktlinjer enligt det som demokratiutredningen enades om den 30 maj 
2016, anser Kommunledningskontoret att en avvikelse från Demokratiutredningens 
förslag ska antas av kommunfullmäktige.
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Yrkanden
Tony Hansson (S), Henrik Wöhlecke (M), Fredrik Ottesen (SD) och Bertil Jönsson 
(NKE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta riktlinjerna.
 
Annette Linander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut men 
tillägger att en utvärdering av e-förslag ska genomföras 1 år efter att systemet är i full 
drift istället för tidigare beslutade 2 år.
 
Håkan Larsson (MP), med instämmande av Astrid Nilsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att sänka antal stödröster.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag dels 
bifall till Håkan Larsons (MP) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till riktlinjer.
 
Sedan ställer ordföranden proposition på dels bifall dels avslag till Annette Linanders 
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Beslut
-  Riktlinjer för hantering av e-förslag antas att gälla från och med den 1 juli 2017.

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

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunens hemsida
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§ 67 KS.2017.0229

Revidering av Servicenämndens reglemente 

Ärendebeskrivning
Servicenämnden har i beslut den 19 april 2017, § 24, föreslagit ändring i nämndens 
reglemente vilken kommunfullmäktige nu har att ta ställning till.

Revideringen är framtagit till följd av Serviceförvaltningens omorganisation.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §116 Revidering av Servicenämndens reglemente
 Servicenämndens beslut § 24, 2017 Revidering av Servicenämndens reglemente 
2017
 Serviceförvaltningens förslag till beslut; Revidering av Servicenämndens 
reglemente 2017
 Förslag till revidering av Servicenämndens reglemente 2017

Beredning
Servicenämnden har föreslagit att Servicenämndens reglemente revideras med 
följande tillägg och ändringar i § 1.
 
- att svara för mat- och elevtransporter till kommunala verksamheter
 
Verksamhetsområdena är:
- Måltid (måltid och transportenhet)
- Fastighet (förvaltning, projekt, fastighetsservice och städservice)
- IT
- Kommunservice (administration, kontaktcenter, tolkförmedling och 
konsumentvägledning)

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

Beslut
- Reviderat reglemente för Servicenämnden antas att gälla från och med den 1 juli 
2017.

Beslutet skickas till
Servicenämnden
Författningssamlingen
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§ 68 KS.2017.0251

Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge vattenverk i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog den 30 mars 2017 emot en ansökan från 
VA SYD om upphävande av vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i 
Eslövs kommun.

Vattenverket har sedan 1970-talet försörjt orterna Gårdstånga, Flyinge, Holmby och 
Hammarlunda med dricksvatten. Skyddsföreskrifterna för grundvattentäkten i 
Flyinge antogs av kommunfullmäktige den 29 januari 2001. Vattenverksdelen är 
sedan 2013 tagen ur drift och de berörda orterna försörjs nu med dricksvatten från 
Sydvatten AB, via en överföringsledning från Södra Sandby.

Vattenverket och vattentäkten i Flyinge utgör enligt VA SYD inte längre ett lämpligt 
alternativ för att skapa redundans avseende drickvattenförsörjningen i de nämnda 
orterna.

Ansökan om upphävande av skyddsföreskrifter ska skickas till länsstyrelsen för 
beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §109 Upphävande av vattenskyddsföreskrifter 
tillhörande Flyinge vattenverk i Eslöv
 Expediering av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 72, 2017 
Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge vattenverk i Eslöv
 Ansökan om att upphäva vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i 
Eslövs kommun
 Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Flyinge

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt beslut att kommunen ansöker 
hos länsstyrelsen om att upphäva vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge 
vattenverk i Eslövs kommun.
Kommunstyrelsen har inget att invända mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
bedömning och beslut.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige ansöker hos länsstyrelsen om att upphäva 
vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
VA SYD
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 69 KS.2017.0262

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn Swehatch AB 

Ärendebeskrivning
Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ 
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, 
om kommunfullmäktige begär det. Eslövs kommun har den kunskap och de 
erforderliga resurser som krävs för att bedriva operativ tillsyn över de tillsynsobjekt 
som är föremål för denna hemställan. Eslövs kommun bedriver sedan tidigare tillsyn 
över tillståndspliktiga lantbruk som också utgör så kallade IED-anläggningar. 
Erfarenheten från den tidigare utförda tillsynen på övertagna objekt är att det 
fungerat väl. Hemställan avser följande objekt: SweHatch ABs anläggning för
djurhållning på Östergård, fastigheten Viderup 1:6 och Slättäng ABs anläggning för 
djurhållning på fastigheten Örtofta 21:1.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §110 Hemställan om övertagande av operativ tillsyn 
enligt miljöbalken pådelegation av Länsstyrelsen Skåne
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73. Hemställan om övertagande 
av operativ tillsyn
 Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation 
av Länsstyrelsen Skåne

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige gör en 
hemställan om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken från och med den 1 
augusti 2017 avseende SweHatch ABs anläggning för djurhållning på Östergård, 
fastigheten Viderup 1:6 och Slättäng ABs anläggning för djurhållning på fastigheten 
Örtofta 21:1.
Kommunstyrelsen har ingenting att invända mot detta.

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

Beslut
- Hemställan görs om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken från och med 
den 1 augusti 2017 avseende SweHatch ABs anläggning för djurhållning på 
Östergård, fastigheten Viderup 1:6 och Slättäng ABs anläggning för djurhållning på 
fastigheten Örtofta 21:1.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 70 KS.2017.0235

Godkännande av vårprognos 2017 

Ärendebeskrivning
Vårprognosen är den första prognosen för året som omfattar utfall per den siste april 
och en prognos för årets slut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §118 Vårprognos 2017
 Vårprognos 2017
 Barn- och familjenämndens beslut § 81, 2017, Vårprognos 2017
 Nämndens beslut för Arbete och försörjning §38, 2017 Vårprognos 2017
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2017 Vårprognos 2017, 
Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 85 2017 Vårprognos 2017
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 60, 2017 Vårprognos 2017
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57, 2017 Vårprognos 2017
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 63, 2017 Vårprognos 2017
 Servicenämndens beslut § 30, 2017, Vårprognos 2017

Beredning
Kommunen som helhet beräknas lämna ett överskott med drygt 1 procent vilket 
motsvarar det finansiella målet och vad som är planerat i budget. Nämnden för arbete 
och försörjning, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt 
Överförmyndarnämnden uppvisar en prognos för årets slut med underskott. 
Servicenämnden bedöms gå med överskott. Den sammanlagda prognosen för 
nämnderna är ett underskott med 8,3 miljoner före tilläggsanslag. Efter föreslagna 
tilläggsanslag med 3,7 miljoner till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återstår ett 
prognosticerat underskott med 4,6 miljoner. Jämfört med förra årets prognos är det 
en klar förbättring.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i samband med budgetprocessen inför 
2017 fört fram möjligheten att fortsatt kommunal finansiering av busslinje tre skulle 
upphöra enligt gällande avtal. Grunden är antalet resenärer. Mätning av antalet 
resenärarer har skett i december 2016 det vill säga först efter att budgeten antogs. 
Resultatet innebär att kommunen enligt avtal med Skånetrafiken ska svara för 
finansieringen även för 2017. Mätning sker årligen. Medel avsattes inom 
finansförvaltningen varför nämnden föreslås erhålla kostnadskompensation med 
begärda två miljoner. Nämnden har under året bland annat inför årsredovisning 2016 
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och fram till den siste april slutredovisat en rad investeringar inklusive nyttjande av 
årsanslag vilka därmed inte kunde hanteras i samband med budget 2017. Nämnden 
föreslås få kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Slutredovisning av 
respektive projekt har ännu inte skett till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden 
för även fram att de senare under året i samband med delårsrapporten avser att 
begära medel för interna lönekostnader vilka ska belasta investeringar enligt ny 
modell som bestämdes i samband med budget 2017. Redovisningsregelverket ger rätt 
till detta men endast till lönekostnad enligt timredovisning och inte med hänsyn till 
effektiv tid. Förvaltningen har i sitt underlag räknat med 900 timmar om året som 
effektiv tid och 1 700 timmar i totalt antal  arbetstimmar. Timkostnaden som 
förvaltningen planerat belasta investeringar med varierar mellan 578-749 kronor per 
timme. En driftsmässig obalans uppstår därmed i nämndens internbudget. Nämnden 
har att hantera obalansen under året. Frågan har även lyfts vid 
presidieöverläggningarna i maj.
 
Förändringarna i investeringsbudgeten är stora med anledning av förseningen av 
starten av nya gymnasieskolan. Investeringsplanen kommer att i sin tur att drabbas av 
försenade starttider för en rad investeringar som hänger samman med färdigställandet 
av nya gymnasieskolan närmare bestämt etapp två nya Östra skolan, Östra skolan 
och renoveringen av Ekenässkolan. Närmare analys kan först ske när 
överklagandeprocessen är avslutad inför sommaren.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt slutredovisning av den nya 
klubblokalen i Örtofta vid sammanträde den 9 maj. Den nya hyran är 249 000 kronor 
per år och avgående hyra för Örtofta Folkets hus är 148 000 kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslås få kompensation för mellanskillnaden i hyra.
 
Barn- och familjenämnden har beslutat överföra 160 000 kronor till Kultur- och 
fritidsnämnden för lovverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt 
tillägger att i Servicenämndens investeringsbudget tidigarelägga projekteringsmedel 
för Sallerupsskolans ny-, om- och tillbyggnad med 1 miljon kronor från 2019 till 
innevarande år 2017.

Beslut
-  Vårprognos 2017 godkänns.

Sida 25 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- I Servicenämndens investeringsbudget tidigareläggs projekteringsmedel för 
Sallerupsskolans ny-, om- och tillbyggnad med 1 miljon kronor från 2019 till 
innevarande år 2017.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Sida 26 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 KS.2017.0277

Godkännande av årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Eslöv, 
Höör och Hörby, MittSkåne samt beviljande av ansvarfrihet för dess 
ledamöter 

Ärendebeskrivning
Styrelsen har översänt årsredovisning 2016 för beslut om godkännande och 
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §121 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet 
Eslöv, Höör och Hörby, Mittskåne
 Information Årsbokslut 2016 från Finsam MittSkåne
 Finsam MittsSkåne Årsbokslut och revisionsberättelse 2016

Beredning
Årets resultat uppgår till drygt 0,7 miljoner kronor. Ett antal planerade projekt har 
inte genomförts under året. Sedan tidigare finns ett balanserat resultat med överskott 
på cirka 1,6 miljoner. Eslövs kommun har tillfört cirka 0,7 miljoner i 
samverkansmedlen under året.
 
I revisionsberättelsen framgår att Nationella Rådets rekommendation om storlek på 
sparande/eget kapital ej möts. I rekommendationen från 2013 framgår att Nationella 
Rådet tagit fram en rekommendation om rimlig storlek på det egna kapitlet. För 
FINSAM Mittskåne gäller 20 procent eget kapital. Rekommendationen grundas på 
att nuvarande medelstilldelning från parterna riskeras att ifrågasättas.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Krister Göransson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Lena 
Wöhlecke (M) i handläggningen av ärendet.

Beslut
- Årsredovisningen 2016 godkänns och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Finsam MittSkåne
Kommunrevisorerna
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§ 72 KS.2017.0280

Godkännande av årsredovisningar för 2016 från Selma Sundelius 
stiftelser samt beviljande av ansvarfrihet för dess styrelsen 

Ärendebeskrivning
Härmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, 
Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §122 Årsredovisningar för 2016  från Selma 
Sundelius stiftelser
 Förvaltningsberättelsen inklusive revisionsberättelse Selma Sundelius 
Julgåvestiftelse
 Förvaltningsberättelsen inklusive revisionsberättelse Selma Sundelius 
Utbildningsstiftelse
 Förvaltningsberättelsen inklusive revisionsberättelse Magnus och Bengta 
Sundelius Donationsstiftelse

Beredning
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen 
per 31 december 2016 uppgick till 201 734 kronor.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Catharina Malmborg (M), Kerstin Ekoxe (S) och Miroslav 
Han (S) i handläggningen av ärendet.

Beslut
-  Årsredovisningarna för 2016 godkänns och styrelserna beviljas ansvarsfrihet för 
2016.

Beslutet skickas till
Styrelserna för Sundelius stiftelser.
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§ 73 KS.2017.0216

VA SYD:s årsredovisning för 2016 

Ärendebeskrivning
VA SYD har översänt förslag till årsredovisning vilken ska behandlas av 
förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §120 Årsredovisning 2016 VA SYD
 VA SYD årsredovisning 2016
 Information Om VA SYD:s årsredovisning
 VA SYD Revisionsberättelse
 VA SYD Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Beredning
VA SYD har avseende delen Eslöv genererat ett överskott med drygt 6 miljoner 
kronor för 2016. Budgeterat resultat var ett  underskott med 0,3 miljoner kronor.
Investeringar har skett i Eslövs vatten och avlopp med 50 miljoner kronor. Som 
helhet uppvisar VA SYD ett överskott med 29,7 miljoner kronor.

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

Beslut
-  Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
VA SYD
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§ 74

Begäran om anstånd från Demokratiutredningen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015 (§ 130) att tillsätta en lokal 
demokratiutredning med syfte att göra en genomlysning av medborgarinflytandet och 
lämna förslag till kommunfullmäktige om förbättrad medborgardialog, senast den 30 
juni 2017.
 
Demokratiutredningen, bestående av representanter för samtliga partier i fullmäktige, 
fick också i uppdrag att senast den 30 juni 2016 ge förslag till alternativ till 
medborgarförslag. Införandet av e-förslag beslutades av kommunfullmäktige den 31 
oktober 2016 (§ 118).

Beslutsunderlag
 Begäran om anstånd

Beredning
Demokratiutredningen har genomfört en genomlysning av kontaktytorna mellan 
kommunen och medborgarna men inte hunnit granska de olika typerna av 
medborgarinflytande eller kommit fram till något förslag att lämna in till 
kommunfullmäktige. Därför begär Demokratiutredningen anstånd till och med 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till demokratiutredningens begäran om anstånd.

Beslut
- Demokratiutredningen beviljas anstånd till och med kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2018.

Beslutet skickas till
Ledamöterna i demokratiutredning
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§ 75 KS.2017.0310

Remittering av motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén 
(L) om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv 

Ärendebeskrivning
Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén (L) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv.

Beslutsunderlag
 Motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén (L) om att bygga ett 
parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv

Beredning
Motionärerna föreslår att möjligheten att anlägga ett parkeringshus på fastigheten 
Gåsen 8 vid Kvarngatan utreds och att  lokaliseringen ges hög prioritet i valet av 
placering av parkeringshus i Eslövs centrum.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till remitteringsförslaget.

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande efter hörande 
av Eslövs Bostad AB.
- Yttrandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 18 december 2017.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 76 KS.2017.0308

Entledigande av Cecilia Lind (S) från uppdragen som ledamot och 
ordförande i kommunfullmäktige, valberedningen och 
Demokratiutredningen 

Ärendebeskrivning
Cecilia Lind (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från sina 
uppdragen som ledamot och ordförande i kommunfullmäktige, i valberedningen samt 
i Demokratiutredningen från och med den 1 september 2017.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut §7  Val av ny ordförande i kommunfullmäktige och 
demokratiutredningen efter Cecilia Lind (S)
 Avsägelse från Cecilia Lind (S) från uppdragen som ledamot och ordförande i 
kommunfullmäktige, valberedningen och demokratiutredningen

Beredning
Valberedningen har till kommunfullmäktige lämnat följande förslag:
Lena Emilsson (S) till ny ordförande i kommunfullmäktige och Tony Hansson (S) till 
ny ordförande i demokratiutredningen.

Yrkanden
David Westlund (S) föreslår Lena Emilsson (S) som ny ordförande i valberedningen.

Beslut
- Cecilia Lind (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunfullmäktige, i valberedning och i Demokratiutredning från och med den 1 
september 2017.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.
- Till ny ordförande i kommunfullmäktige och valberedning samt ledamot i 
demokratiutredning, utses Lena Emilsson (S).
- Till ny ordförande i Demokratiutredning, utses Tony Hansson (S).

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Cecilia Lind
Lena Emilsson
Tony Hansson
Förtroendemannaregistret
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Kommunledningskontoret, löneenhet
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§ 77 KS.2017.0333

Fråga från Fredrik Ottesen (SD) till Barn- och familjenämndens 
ordförande om klasstorlekar 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) har ställt en fråga till David Westlund (S), Barn- och 
familjenämndens ordförande om klasstorlekar.
 
Med anledning av regeringens satsning inför höstens budgetproposition på ytterligare 
1,5 miljarder kronor för under 2018 för att öka jämlikheten i skolan och förbättra 
kunskapsresultaten, ställer han följande frågor:
- Är det prioriterat för Eslövs kommun att minska och bibehålla minskade 
klasstorlekar?
- Finns det i så fall en plan eller en tanke på att ta fram en plan för att lyckas minska 
klasstorlekarna?
 
David Weslund (S) svarar nej på båda frågor med motivering att regeringen planerar 
lämna åt huvudmännen att disponera medel på bästa sätt. Dessutom, enligt skollagen, 
ägs frågan om klasstorlek av rektorer.

Beslutsunderlag
 Fråga från Fredrik Ottesen (SD) till Barn- och Familjenämndens ordförande om 
klasstorlekar

Beslut
- Fredrik Ottesens (SD) fråga om klasstorlekar anses besvarad.
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Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 78

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2016.0469-5Vård-och Omsorgsnämndens arbetsutskott, beslut § 45, 2017, 
Rapportering av ej verkställda beslut

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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