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Plats och tid

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

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Lars Månsson (S)
Anne Hansson (S)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
David Westlund (S)
Mats Löfström (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Fredrik Wikberg (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Peter Melinder (M)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Patrik Olsson (SD)
Kerstin Brink (SD)
Annette Linander (C)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Ann-Christin Waldén (L)
Göran Frank (L) §§87-99
Astrid Nilsson (L)
Stefan Karlsson (V)
Göran Windén (NKE)
Kerstin Ekoxe (S) ersätter Janet Andersson (S)
Jörgen Håkansson (S) ersätter Bernt Nilsson (S)
Jasmin Safic´ (S) ersätter Gabriele Goldhammer (S)
Anette Palm (S) ersätter Simon Ahlström (S)
Jeanette Petersen (M) ersätter Mikael Wehtje (M) (vice
ordförande)
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Bo-Göran Hansen (M) ersätter Therese Granlund (M)
Leif Persson (SD) ersätter Fredrik Ottesen (SD)
Sofia Hagerin (C) ersätter Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice
ordförande)
Fatima Sharq (MP) ersätter Therese Andersson (MP)
John Fidler (L) §§79-86 ersätter Göran Frank (L)
Laila Vedmar (V) ersätter Håkan Svensson-Sixbo (V)
Ej tjänstgörande
ersättare

Karl-Erik Malmgren (S)
Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Kamal Hathamuna-Blyborg (S)
John Fidler (L) §§87-99
Margaretha Holmquist (L)
Mauricio Sanchez (V)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga
närvarande

Gaelle Syde
Agneta Fristedt
Kristina Forslund (Eslövs Bostads AB) §80

Utses att justera

Lena Wöhlecke (M)
Bertil Jönsson (NKE)

Justeringens
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-10-04

Protokollet
omfattar

§§79-99
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum

2017-09-25

Justeringsdatum
Datum för anslagets
uppsättande

2017-10-05

Datum för anslagets
nedtagande

2017-10-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Gaelle Syde
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§89

Remittering av motion från Jasmina Muric (C) och Annette
Linander (C), Barnkonsekvensanalys

§90

Entledigande av Erik Lunderquist (SD) från sitt uppdrag som
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ledamot i kommunfullmäktige
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Entledigande av Rolf Eberyd (C) från uppdraget som ledamot i
Kultur- och fritidsnämnden
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Entledigande av Andreas Johansson (M) från sitt uppdrag som
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§97

Entledigande av Johan Sandqvist (SD) från samtliga uppdrag i
Eslövs kommun

§98

Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
hur Eslövs kommun följer den sociala handlingsplanen

§99

Anmälningar för kännedom
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§ 79
Val av justerare
Lena Wöhlecke (M) och Bertil Jönsson (NKE) utses till att jämte ordföranden,
justera protokollet den 4 oktober 2017. Annette Linander (C) utses till ersättare.
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§ 80
Information från Eslövs Bostads AB
Ärendebeskrivning
Kristina Forslund, Eslövs Bostads AB:s VD, informerar kommunfullmäktige om
Eslövs Bostad AB: s verksamhet, hur bolaget uppfyller ställda mål i ägardirektiven
samt vilka byggprojekt som är pågående eller som kommer att påbörjas efter 2020.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 81

KS.2017.0251

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 68, 2017 - 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.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 68, 2017 Upphävande av vattenföreskrifter
tillhörande Flyinge vattenverk i Eslöv
Beredning
Kommunfullmäktige (§ 68,217) beslutade i juni att ansöka hos länsstyrelsen om att
upphäva vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i Eslövs kommun.
Vid expediering av beslutet till länstyrelsen fick kommunen reda på att det är
kommunfullmäktige som ska fatta beslutet och inte länstyrelsen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till rättelsen.
Beslut
- Vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i Eslövs kommun upphävs.
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§ 82

KS.2017.0117

Antagande av digital strategi
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att en digital strategi, som stödjer
kommunens handlingsprogram, skulle tas fram. Detta uppdrag var en följd av en
tidigare utredning om kommunövergripande samarbete gällande IT-samverkan och
andra modeller för IT-verksamhet. Den digitala strategin och rapporten Utredning av
kommunövergripande IT-samarbete och andra modeller för IT-verksamhet bildar
underlag för ett beslut om organisationsform för IT-verksamheten.
Den digitala strategin utgör ett komplement till Eslövs kommuns handlingsprogram
och fokuserar på vad kommunen vill uppnå i verksamhetsutveckling, där användande
av digital teknik kan bidra till att uppnå uppsatta mål. Strategins övergripande
målformulering är ”En organisation som i sin verksamhetsutveckling tar tillvara
digitaliseringens möjligheter med fokus på enklare vardag för medborgaren,
öppenhet, effektivare verksamhetsutveckling samt den tillgängliga och smarta
kommunen”.
Rapporten Utredning digital strategi för Eslövs kommun behandlar förutsättningar
för och konsekvenser av strategins genomförande och avslutas med ett antal
rekommendationer för det fortsatta arbetet.
Utredningens rekommendationer avser styrning- och ledningsfrågor, revidering och
framtagande av styrdokument, IT-verksamhetens organisering och uppstart för
identifierade förutsättningsprojekt.
Uppdraget har efter upphandling genomförts av företaget Human IT och ledamöterna
i kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §129, 2017 Förslag till antagande av digital strategi
 Digital Strategi för Eslövs kommun
 Slutrapport Digital strategi för Eslövs kommun
 Kommunstyrelsen §123, 2016 - Kommunövergripande IT-samarbete och ITmodell
 Kommunstyrelsens beslut § 34, 2016 Kommunövergripande IT-samarbete och
IT-modell
Justerares signatur
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Beredning
Förslaget till digital strategi ska ses som ett komplement till Eslövs kommuns
handlingsprogram för mandatperioden. Den anknyter även till Sveriges
övergripande digitala agenda samt behovet av att samverka såväl nationellt som
regionalt i digitaliseringsfrågor. Strategin betonar att digitalisering är ett medel för att
uppnå verksamheternas mål. Under framtagandet har förvaltningsspecifika
workshoppars genomförts dit även nämndernas politiker bjudits in och arbetet har
fortlöpande förankrats i styrgruppen.
Det övergripande digitala målet föreslås finnas med i samtliga nämnders mål för
budget 2018 och brytas ner till förvaltningsspecifika leveransmål samt aktiviteter.
Kommunledningskontoret delar utredningens slutsatser och rekommendationer för
det fortsatta arbetet. Kommunens övergripande arbete med digitalisering såsom
strategisk bevakning av den digitala utvecklingen, samordning och styrning av
förutsättningsprojekt, övergripande uppföljning av nyttoberäkningar och
effektivitetsvinster samt stöd i kravställning av upphandlingar kan inte inrymmas
inom befintlig ram. Därför kommer en översyn av resurser ske och önskvärt är att
arbetet med revidering av IT-överenskommelsen samt framtagande av en strategisk
digital plan sker under hösten.
I utredningen har olika modeller för IT-verksamheten prövats utifrån mål och
uppdrag i den digitala strategin och rekommendationen är att behålla IT-avdelningen
i egen regi, inom Serviceförvaltningen, och att möjlighet ges att upphandla specifika
tjänster från extern part. I utredningen konstateras att IT-avdelningen är en väl
fungerande avdelning som har implementerat ITIL-baserade serviceprocesser. För att
möta digitalisering ur ett medborgarperspektiv behöver dock IT-avdelningens
arbetsuppgifter succesivt förändras och utvecklas.
Servicenämnden föreslås att få i uppdrag att utifrån det förändrade uppdraget ta fram
ett förslag på ny IT-organisation. Med stor sannolikhet kommer det att krävas mer
resurser för att möta de förändrade förutsättningarna och helt nya användargrupper.
IT-infrastrukturella förutsättningsprojekt behöver sättas igång under 2018 så att
efterföljande verksamhetsprojekt kan slutföras. Därför föreslås att
budgetberedningen beaktar medel till förutsättningsprojekt för digitalisering inför
budget 2018.
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Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslut
- Den digitala strategin antas, med revidering en gång per mandatperiod.
- Servicenämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på ny IT-organisation utifrån
den reviderade IT-överenskommelsen.
Ej deltagande i beslutet
Annette Linander (C), Marlén Ottesen (SD), Astrid Nilsson (L) och Håkan Larsson
(MP) meddelar att deras respektive parti inte deltar i beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Eva Hallberg
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§ 83

KS.2017.0098

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.
Kommunfullmäktige har i beslut § 26, 2017 remitterat motionen till
kommunstyrelsen med begäran om yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §134, 2017 Yttrande över motion från Bertil Jönsson
(NKE) och Göran Windén (NKE) angående tomter i Eslövs kommun.
 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE)
angående tomter i Eslövs kommun
 Motion från Bertil Jönsson och Göran Windén (NKE) angående tomter i Eslövs
kommun
Beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett yttrande som beskriver hur kommunen
arbetar med att ta fram byggklara tomter för bostäder. Till grund för kommunens
arbete ligger bland annat kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs den 20
december 2016. Kommunens målsättning med bostadsbyggandet är att det ska
byggas i genomsnitt 210 bostäder per år. Under år 2016 byggdes 197 bostäder i
Eslövs kommun. Det pågår flera kommunala exploateringsprojekt som kommer att
bidra med både byggklara tomter för småhusbyggande och tomter för större
exploateringar med flerbostadshus. Kommunen arbetar också med att möjligöra för
exploatörer att bygga bostäder på privat mark.
Eslövs kommun arbetar aktivt och systematiskt med såväl ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet och för att kunna växa genom hållbar förtätning. Kommunen
arbetar just nu med att ta fram övergripande strategier för hur kommunen ska kunna
växa och utvecklas. Detta kommer att ske med bland annat hjälp av en ny
översiktsplan som planeras att antas av kommunfullmäktige i maj 2018. Det pågår
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även flera andra processer för att ta fram underlag som kommer att underlätta arbetet
med att uppfylla kommunens mål och visioner kring bostadsbyggande.
Yrkanden
Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall till motionen. Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut. Medan Annette Linander (C) och Håkan
Larsson (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de tre olika yrkanden och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
Beslut
- Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) avslås.
Reservation
Bertil Jönsson och Göran Windén båda (NKE) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Patrik Larsson
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§ 84

KS.2017.0378

Eslövs Bostads AB (EBO), godkännande av förvärv av aktierna i Casa
Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren AB) och fusion mellan EBO och
Färgaren AB samt försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB
Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads ABs styrelse har den 18 augusti 2017 beslutat att hemställa att
kommunfullmäktige godkänner att Eslövs Bostads AB förvärvar aktierna i Casa
Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren AB) från Casa i Skåne AB samt säljer aktierna i
Eslöv Köpmannen 11 AB (Köpmannen AB) till Casa i Skåne AB.
Eslövs Bostads AB har för avsikt att i samband med förvärvet av Casa Färgaren 19
Eslöv fusionera upp bolaget i Eslövs Bostads AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §137, Eslövs Bostads AB, godkännande av förvärv av
aktierna i Casa Färgaren 19 Eslöv AB och fusion mellan EBO och Färgaren AB samt
försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11
 Skrivelse från Eslövs bostads AB (EBO) till kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige Köpmannan 11
 Protokoll från styrelsemöte i Eslövs Bostads AB 2017-07-06
 Avsiktsförklaring mellan Casa i Skåne AB och Eslövs Bostads AB avseende
projekt Köpmannen och projekt Färgaren
Beredning
År 2016 presenterade Eslövs kommun, Eslövs Stadskärneförening och Eslövs
Bostads AB tillsammans med flera fastighetsägare en övergripande strategi för
utveckling av Eslövs centrum där planerna för Hotell Stensson, Eslöv Köpmannen 11
AB, var en del. Tanken är att Köpmannen 11 ska bli ett nav i centrum där många
olika verksamheter ska få plats exempelvis kaféer, restauranger, butiker, hotell och
bostäder. Eslövs Bostads AB:s kärnverksamhet är att äga, förvalta och bygga
bostäder. Med den nya strategin passar denna fastighet inte längre in i Eslövs
Bostads AB:s fastighetsportfölj.
Eslövs Bostads AB får genom förvärv av aktierna i Casa Färgaren 19 Eslöv AB en
byggrätt, med potential att uppföra 30-40 lägenheter i ett mycket attraktivt läge i
stadskärnan.
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Eslövs Bostads AB och Casa i Skåne AB.
Parterna är överens om att det underliggande fastighetsvärdet avseende Köpmannen
är trettiotre miljoner (33 000 000) kronor samt att det underliggande fastighetsvärdet
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avseende fastigheten Färgaren är tjugo miljoner (20 000 000) kronor.
När detaljplanen enligt föreliggande planavtal vinner laga kraft ska Eslövs Bostads
AB utöver köpeskillingen betala en tilläggsköpeskilling om ytterligare en miljon (1
000 000) kronor till Casa i Skåne AB. Casa ska stå för alla kostnader i anslutning till
planprocessen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna affären
samt den föreslagna fusionen.
Yrkanden
Johan Andersson (S), Håkan Larsson (MP), Annette Linander (C), Henrik Wöhlecke
(M) och Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Eslövs Bostads AB:s förvärv av aktierna i Casa Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren
AB) från Casa i Skåne AB godkänns.
- Eslövs Bostads AB:s försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB
(Köpmannen AB) till Casa i Skåne AB godkänns.
- Betalning av en tilläggsköpeskilling när detaljplanen enligt föreliggande planavtal
vinner laga kraft om ytterligare en miljon (1 000 000) kronor från Eslövs Bostads AB
till Casa i Skåne AB godkänns.
- Fusionen mellan Casa Färgaren 19 Eslöv AB, organisationsnummer 556919-8749,
och Eslövs Bostads AB, organisationsnummer 556095-2391, godkänns.
Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB
Casa i Skåne AB
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§ 85

KS.2017.0257

Utvärdering av samverkan MittSkåne Turism 2015-2017
Ärendebeskrivning
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby tillsammans med företagarföreningen Mitt
Skåne och Tourism in Skåne AB samverkar genom MittSkåne Turism för utveckling
av besöksnäringen i de tre kommunerna. Samverkan avser utvecklingsinsatser mot
besöksnäringens aktörer, gemensam besöksservice samt utveckling och samordning
av marknadsförings- och kommunikationsarbete för besöksnäringen i området. I
tidigare upprättat samverkansavtal fastslogs att en utvärdering av arbetet
innehållande en översyn av samverkansavtal, inriktningsmål och effektmål skulle
göras under våren 2017. Utvärderingen ska fungera som underlag för beslut om
förlängning av samarbetet i respektive kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §133, 2017 Utvärdering av samverkan MittSkåne
2015-2017
 Förslag till beslut; Utvärdering av samverkan och partnerskap för
destinationsutveckling inom MittSkåne Turism under åren 2015-2017
 Utvärdering Destination MittSkåne under åren 2015-2017
 Samverkan och partnerskap för ökad besöksnäring i MittSkåne - utveckling och
effekter av verksamheten under åren 2015-2017
Beredning
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har under våren 2017 samordnat en
utvärdering av partnerskapets arbete. Utvärderingen består i huvudsak av två delar;
en del som beskriver verksamhetens utveckling, aktiviteter och måluppfyllelse och
en del som ser över organisation och samverkansform.
I den första delen av utvärderingen beskrivs hur verksamheten har utvecklats sedan
starten, 2015. Det är i många avseenden en rörelse i positiv riktning i enlighet med de
ambitioner som låg till grund för idén med samverkan och partnerskap på området.
Ett destinationskontor med anställd personal har etablerats, en strategisk plattform
för samverkan och partnerskapet har tagits fram och ett aktivt arbete pågår utifrån
årliga verksamhetsplaner inom vart och ett av de insatsområden som
överenskommits inom ramen för partnerskapsavtalet. Generellt kan det konstateras
att destinationens synlighet har ökat väsentligt och ett aktivt och målinriktat arbete
med att öka och synliggöra näringslivets roll i utvecklingen av destinationen pågår
med utgångspunkt i en nyligen avslutad destinationsutvecklingsprocess och en aktiv
företagarförening bestående av 65 företag runt om i MittSkåne.
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Utvärderingens andra del, som genomförts av resurs på Kommunledningskontoret i
Eslövs kommun på uppdrag av styrgruppen för partnerskapet, redogör utvärderaren
för sin syn på partnerskapets organisering, ledning och styrning med utgångspunkt i
intervjuer och en genomgång av strategiska dokument, verksamhetsplaner och
styrgruppsprotokoll. Denna del av utvärderingen utgör ett bra underlag för fortsatt
utveckling av partnerskapets arbete. Destinationskontorets roll och ansvar diskuteras
kontinuerligt och det finns en enighet i partnerskapets styrgrupp om att denna roll bör
stärkas och ges mer ansvar i takt med att samverkan inom partnerskapet växer sig
starkare.
Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslut
- Uppdraget om utvärdering av MittSkåne Turism betraktas som slutfört.
- Utvärderingen tas i beaktande i samband med beslut om fortsatt samverkan och nya
avtal.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Peter Juterot
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§ 86

KS.2017.0002

Svar på återremiss samt antagande av Eslöv kommuns
lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges behandling av förslag till lokalförsörjningsplan för Eslövs
kommun, återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för komplettering.
Kompletteringen avser förtydligande kring Billinge förskolas och Östra Strö skolas
framtid samt för vidare utredning kring att begränsa förskolornas storlek till max 100
barn.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §135, 2017 Svar på återremiss av Eslöv kommuns
lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022
 Förslag till beslut; Komplettering av förslag till Eslöv kommuns
lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022
 PLAN för strategisk lokalförsörjning 2018-2022 till ver 3
 Barn- och familjenämndens beslut § 118, 2017 Komplettering av förslag till
lokalförsörjningsplan för Barn- och familjenämnden
 Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2017 Godkännande av Eslöv kommuns
lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022
Beredning
Barn- och familjenämnden anför följande:
Beträffande Billinge förskola är lokalerna till sin beskaffenhet sådana att det inte är
självklart att bibehålla dessa på lång sikt. När det i framtiden börjar bli aktuellt med
större underhållsåtgärder är det därför lämpligt att utreda om kommunen ska satsa på
renovering/ombyggnad eller ersätta lokalerna med andra lokaler i Billinge. Däremot
ifrågasätts det inte att kommunen ska fortsätta bedriva förskoleverksamhet i orten.
Det behövs relativt stora insatser för skolbyggnaderna i Östra Strö inom överskådlig
framtid. Eftersom skolan har en opraktisk planlösning (två separata byggnader varav
den ena i tre olika nivåer) bör ett eventuellt anslag för renovering föregås av en
utredning om det är lämpligare att ersätta skolan med andra lokaler. Var dessa andra
lokaler i så fall ska vara belägna (i Östra Strö eller på annan ort) är en öppen fråga
och något ställningstagande till detta finns inte i förslaget till lokalförsörjningsplan.
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Beträffande storleken på förskolor har Ekebackens förskola ett riktvärde på 140
platser, Kunskapshusets förskola 120 platser och Munkebo, Paletten och Häggebo
105 platser. Detta motsvarar 6-8 traditionella avdelningar, vilket sedan länge är
vanligt runt om i Sverige och väl beprövat. Även betydligt större förskolor än så är
relativt vanliga. Den uttalade strävan i förslaget till lokalförsörjningsplan, att nya
förskolor om möjligt ska ha en storlek på 100-140 platser, har flera skäl:
- Det är lättare att hantera frånvaro bland personalen vilket ger bättre kontinuitet för
barnen.
– Det är lättare att täcka öppettiderna under dagen och över året, vilket ger mer
personal per barn när det är som flest barn närvarande.
– Det ger en effektivare markanvändning i den hårdnande konkurrensen om ytor för
utbyggnad i tätorterna.
– Det ger underlag för tillagningskök på förskolan.
– Driften blir mer effektiv såväl verksamhetsmässigt som byggnadstekniskt.
Då det inte syns några systematiska skillnader i kvalitén mellan större och mindre
förskolor (vare sig i verksamhetens egna utvärderingar eller i nöjdhetsenkäterna från
föräldrarna) anser Barn- och familjenämnden att inriktningen bör vara att de nya
förskolor som byggs, om möjligt, planeras för 100-140 barn. Detta utesluter inte att
även mindre förskolor kan byggas framöver om det finns skäl till det i det enskilda
fallet.
Det som Barn- och familjenämnden har framfört föranleder några ändringar i Eslöv
kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022. Dessa ändringar avser Billinge
förskola och Östra Strö skola och är tydligt markerade.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
följande ändring "att godkänna lokalförsörjningsplanen som underlag inför
budgetarbetet 2018". Han yrkar även att återremissen ska anses besvarad. David
Westlund (S) och Henrik Wöhlecke (M) instämmer i Johan Anderssons (S) yrkande.
Annette Linander (C), Bertil Jönsson (NKE) och Marlén Ottesen (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Johan Anderssons (S) yrkande och
dels bifall till Annette Linanders (C) med fleras yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller Johan Anderssons (S) yrkande.
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Beslut
- Återremissen anses besvarad, samt
- Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018-2022 godkänns som underlag
till budgetarbete 2018.
Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet, Nya kommunpariet i Eslöv och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Predrag Amanovic
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§ 87

KS.2016.0577

Medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera för långsiktigt digitalt
bevarande
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari 2017 beslutades att Eslövs
kommun skulle ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, och den
19 maj undertecknades anslutningsöverenskommelsen. Genom medlemskapet
kommer kommunen att får tillgång till teknisk infrastruktur och den kunskap som
behövs för att införa ett system för digitalt långtidsbevarande (e-arkiv). Flera andra
kommuner är på väg in i Sydarkivera, bland annat Hässleholm, Borgholm och
Vellinge.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §136, 2017 Förslag till medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera för långsiktigt digitalt bevarande
 Valberednings beslut §9, 2017 Val av en ledamot samt en ersättare till
Sydarkiveras förbundsfullmäktige
 Alternativa förslag för långsiktigt digitalt bevarande (E-arkiv)
 Anslutningsöverenskommelse Sydarkivera
 Förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 4 Anslutning av nya medlemmar
 Verksamhetsplan 2017 Sydarkivera
Beredning
Under våren 2016 gjordes en förstudie i 7 skånska kommuner, där Eslövs deltog.
Som en följd av detta beslöt kommunstyrelsen i februari i år att ansöka om
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.
Under våren 2017 har ytterligare alternativ för en lösning av e-arkivsfrågan
tillkommit, dessa presenteras i bifogad utredning, Alternativa förslag för långsiktigt
digitalt bevarande. Att ansluta till Sydarkivera innebär att ansluta till en organisation
som redan är färdig, dessutom har förbundet en teknisk plattform på plats som
medlemmarna har börjat leverera digitalt arkivmaterial till. Ett medlemskap innebär
att Eslövs kommun överlämnar arkivmyndighetsskapet för de handlingar som skapas
digitalt till Sydarkivera. En ekonomisk konsekvens av ett medlemskap i Sydarkivera
blir att Eslövs kommun kommer att betala en årlig medlemsavgift baserad på
invånarantal, för närvarande 27 kronor per invånare och år.
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Kommunalförbundet Sydarkivera rekommenderar att de
kommunfullmäktigeledamöter som utses att representera Eslövs kommun i
förbundsfullmäktige är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.
Kommunledningskontoret anser att söka medlemskap i det befintliga
kommunalförbundet Sydarkivera är det alternativ som är bäst för Eslövs kommun i
dagsläget.
Beslut
- Eslövs kommuns inträde i kommunalförbundet Sydarkivera från och med 1 januari
2018 godkänns.
- Förbundsordning för kommunförbundet Sydarkivera antas i sin helhet inklusive
bilagor.
- Kommunfullmäktige utser Henrik Wöhlecke (M) som ledamot och Annette
Linander (C) som ersättare till förbundsfullmäktige.
- Eslövs kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2018
och den ekonomiska planen för 2019-2020 godkänns.
- Finansiering av Eslövs kommuns del av Sydarkiveras kostnader år 2018 sker
genom att 27 kronor per invånare anslås i kommunstyrelsens budget.
Beslutet skickas till
Sydarkivera
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning
Kommunledningskontoret, Annete Persson
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 88

KS.2017.0383

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdestider för 2018. Enligt
Arbetsordning för kommunfullmäktige § 5 ska sammanträde hållas sista måndagen i
varje månad förutom i juli och augusti som är sammanträdesfria. Om sista måndagen
i månaden är en helgdag ska sammanträdet enligt arbetsordningen hållas följande
helgfria tisdag eller på dag som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2018
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige sammanträder följande
dagar 2018: 29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september,
22 oktober, 26 november, 17 december.
Sammanträdena hålls klockan 18.00 förutom den 26 november då sammanträdet
börjar klockan 16.00.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Astrid Nilsson (L) yrkar också bifall till förslaget när det gäller datumen däremot
yrkar hon att sammanträdena ska börja klockan 19 istället för förslagen klockan 18,
med undantag för budgetsammanträdet.
Johan Andersson (S) föreslår att diskussionen om tiden skickas till
kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2018 hålls 29 januari, 26 februari, 19 mars, 23
april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 26 november, 17 december.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, kommunikationavdelning
Hemsidan
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§ 89

KS.2017.0386

Remittering av motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C),
Barnkonsekvensanalys
Ärendebeskrivning
Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige lämnat en
motion om att en barnkonsekvensanalys ska medfölja varje politiskt beslut och andra
beslut som påverkar barn och unga i Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Motion från Annette Linander (C), Barnkonsekvensanalys
Beslut
- Motionen remitteras till samtliga nämnder med begäran om yttrande senast den 14
februari 2018.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 90

KS.2017.0380

Entledigande av Erik Lunderquist (SD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Erik Lunderquist (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Erik Lunderquist (SD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut
- Erik Lunderquist (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Erik Lunderquist
Länsstyrelsen i Skåne
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
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§ 91

KS.2017.0400

Entledigande av Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Håkan Svensson-Sixbo (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som ledamot i
Eslövs Kommunfullmäktige
Beslut
- Håkan Svensson-Sixbo (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Håkan Svensson-Sixbo
Länsstyrelsen i Skåne
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
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§ 92

KS.2017.0381

Entledigande av Jenny Eberyd (C) från sitt uppdrag som ledamot i Vårdoch omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Jenny Eberyd (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdraget
som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Jenny Eberyd (C) från sitt uppdrag i Vård- och omsorgsnämnden
Beslut
-Jenny Eberyd (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden.
- Platsen lämnas vakant tillsvidare.
Beslutet skickas till
Jenny Eberyd
Vård- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
Kommunfullmäktige 30 oktober
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§ 93

KS.2017.0362

Entledigande av Rolf Eberyd (C) från uppdraget som ledamot i Kulturoch fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Rolf Eberyd (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdraget
som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Rolf Eberyd (C) från uppdraget som ledamot i Kultur- och
fritisnämnden
Beslut
- Rolf Eberyd (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden.
- Platsen lämnas vakant tillsvidare
Beslutet skickas till
Rolf Eberyd
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
Kommunfullmäktige 30 oktober
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§ 94

KS.2017.0401

Entledigande av Andreas Johansson (M) från sitt uppdrag som
ersättare i nämnden för arbete och försörjning
Ärendebeskrivning
Andreas Johansson (M) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från
uppdraget som ersättare i Nämnden för arbete och försörjning.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Andreas Johansson (M) från sitt uppdrag i nämnden för arbete
och försörjning
Beslut
- Andreas Johansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Nämnden för
arbete och försörjning.
- Claus-Göran Wodlin (M) utses till ny ersättare i Nämnden för arbete och
försörjning efter Andreas Johansson (M).
Beslutet skickas till
Andreas Johansson
Claus-Göran Wodlin
Nämnden för arbete och försörjning
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
Kommunfullmäktige 30 oktober
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§ 95

KS.2017.0415

Entledigande av Caroline Weibull (M) från uppdragen som ledamot i
Barn- och familjenämnden och personlig ersättare i stiftelsen
Gamlegård i Billinge
Ärendebeskrivning
Caroline Weibull (M) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från sina
uppdrag som ledamot i Barn- och familjenämnden samt personlig ersättare i
Stiftelsen Gamlegård i Billinge.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Caroline Weibull (M) från sitt politiska uppdrag inom
Moderaterna
Beslut
- Caroline Weibull (M) entledigas från sina uppdrag som ledamot i Barn- och
familjenämnden samt personlig ersättare i Stiftelsen Gamlegård i Billinge.
- Till ny ledamot i Barn- och familjenämnden efter Caroline Weibull (M), utses
nuvarande ersättare Markus Qvist (M)
- Till ny ersättare i Barn- och familjenämnden efter Markus Qvist (M), utses Niklas
Sundqvist (M).
- Platsen som personlig ersättare i Stiftelsen Gamlegård i Billinge lämnas vakant tills
vidare.
Beslutet skickas till
Caroline Weibull
Markus Qvist
Niklas Sundqvist
Barn- och familjenämnden
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
Kommunfullmäktige 30 oktober
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§ 96

KS.2017.0434

Entledigande av Jessica Israelsson (SD) från Valnämnden och Selma
Sundelius stiftelser
Ärendebeskrivning
Jessica Israelsson (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från sina
uppdrag som ledamot i Valnämnden och
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Jessica Israelsson (SD) från Valnämnden och Selma Sundelius
stiftelser
Beslut
- Jessica Israelsson (SD) entledigas från sina uppdrag som ersättare i Valnämnden
och ledamot i Selma Sundelius stiftelser.
- Platserna som ersättare i Valnämnden och ledamot i Selma Sundelius stiftelser
lämnas vakant tills vidare.
Beslutet skickas till
Jessica Israelsson
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
Kommunfullmäktige 30 oktober
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§ 97

KS.2017.0443

Entledigande av Johan Sandqvist (SD) från samtliga uppdrag i Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Johan Sanqvist (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från alla sina
uppdrag i Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Johan Sandqvist (SD) från samtliga uppdrag i Eslövs kommun
Beslut
- Johan Sandqvist (SD) enledigas från sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Nämnden för arbete och försörjning, Valnämnden, Ägarnämnd för VA Syd och som
ersättare i Valberedning.
- Johan Sandqvist (SD) enledigas också från sitt uppdrag som personlig ersättare till
kommunförbundets Skånes förbundsstämma.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
- Övriga uppdragen lämnas vakant tills vidare.
Beslutet skickas till
Johan Sanqvist
Länsstyrelsen i Skåne
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, lönenheten
Kommunfullmäktige 30 oktober
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§ 98

KS.2017.0430

Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
Eslövs kommun följer den sociala handlingsplanen
Ärendebeskrivning
Therese Andersson (MP) har ställt en interpellation till Johan Andersson (S),
kommunstyrelsens ordförande om hur Eslövs kommun förljer den sociala
handlingsplanen.
Samma interpellation ställde till både Barn- ocj familjenämndens ordförande samt
Vård- och omsorgsnämndens ordförande under våren.
Beslutsunderlag
 Interpellation från Therese Andersson (MP) till Johan Andersson (S) om
uppföljning av social handlingsplan Eslövs kommun
Beslut
- Interpellation från Therese Andersson (MP) får inte ställas och förslagställare
hänvisas till de tidigare svaren i ärendet.
Beslutet skickas till
Therese Andersson
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§ 99
Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 KS.2017.0338-1Direktionsprotokoll 2017-06-16 Räddningstjänsten Syd
 KS.2017.0308-5Protokoll från Länsstyrelsen gällande ny ledamot/ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige
 KS.2017.0183-3Sammanträdesprotokoll nr 3 2017 Finsam
samordningsförbundet MittSkåne
 KS.2017.0243-5Barn- och familjenämndens beslut § 119, 2017: Rapportering av
ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2017, rapport
 KS.2016.0292-12Protokoll från telefonmöte Mellanskånes Renhållning AB 30
juni 2017
 KS.2017.0427-1Viktig informationon om partinbeteckning och symboler
 KS.2016.0292-11Mellanskånes Renhållnings AB - Styrelseprotokoll från den 24
maj 2017
 KS.2017.0244-1Centerpartiet (C) Redovisning av erhållet lokalt partistöd samt
granskningsrapport
 KS.2017.0244-2Centerpartiet (C) Granskningsrapport
 KS.2017.0244-3Miljöpartiet de gröna (MP) Ekonomisk rapport 2016
 KS.2017.0244-4Vänsterpartiet (V) Redovisning av erhållet lokalt partistöd samt
granskningsrapport
 KS.2017.0244-5Vänsterpartiet (V) Granskningsrapport
 KS.2017.0244-6Nya kommunpartiet (NKE), Granskningsrapport
 KS.2017.0244-8Moderaterna (M) Granskningsrapport
 KS.2017.0244-9Moderaterna (M), Redovisning av erhållet lokalt partistöd
 KS.2017.0244-10Liberalerna (L), Granskningsrapport
 KS.2017.0244-11Liberalerna (L), Redovisning av erhållet lokalt partistöd
 KS.2017.0244-12Redovisning av erhållet lokalt partistöd samt
granskningsrapport, Socialdemokraterna (S)
 KS.2017.0244-13Sverigedemokraterna (SD), Granskningsrapport
 KS.2017.0244-14Sverigedemokraterna (SD), Redovisning av erhållet lokalt
partistöd
Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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