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Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-18:55

Beslutande Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
David Westlund (S)
Mats Löfström (S)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Gabriele Goldhammer (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Simon Ahlström (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Wöhlecke (M)
Peter Melinder (M)
Bengt Andersson (M)
Jeanette Ljungberg (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Christer Högström (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Farid Albahadli (MP)
Therese Andersson (-)
Lennart Nielsen (MP)
Göran Frank (L)
Astrid Nilsson (L)
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Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Fredrik Wikberg (S)
Fatima Sharq (MP)  ersätter Håkan Larsson (MP)
John Fidler (L)
Eva Rebbling (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Jasmin Safic´ (S)
Anette Palm (S)
Karl-Erik Malmborg (S)
Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Hanna Barjosef (S)
Rikard Malmborg (M)
Bo-Göran Hansen (M)
Arvid Frandsen (M)
Sofia Hagerin (C)
Mikael Sonander (C)
Margaretha Holmquist (L)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde
Agneta Fristedt
Minna Hatti §3
Annie Niubo´ §4

Utses att justera Bernt Nilsson (S)
Bertil Jönsson (NKE)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningkontoret, 2018-03-05  

Protokollet 
omfattar

§§1-16
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
Bernt Nilsson (S) Bertil Jönsson (NKE)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-03-06

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-03-28

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§1 Val av justerare
§2 Ändring av föredragningslistan
§3 Information om utställning av Översiktsplan för Eslöv 2035
§4 Godkännande av överenskommelse om fördjupad samverkan om 

nyanländas etablering
§5 Hemställan till Länsstyrelsen om fortsatt tillsynsansvar enligt 

miljöbalken, avseende Håkan Nilssons anläggning för djurhållning 
på Remmarlöv 15:1.

§6 Revidering av arkivreglemente
§7 Ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för 

felparkeringsavgifter
§8 Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en överenskommelse om 

samverkan med idéburen sektor i Eslövs kommun
§9 Komplettering av kommunfullmäktiges beslut § 84, 2017 angående 

Eslövs Bostads AB försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 
AB (Köpmannen)

§10 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående 
fyrverkerier

§11 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga 
graffitiväggar i Eslöv

§12 Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 156, 2017 Val av 
ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för år 2018

§13 Entledigande av Ann-Christin Waldén (L) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen

§14 Interpellation från Therése Andersson (-) till David Westlund (S), 
Barn- och familjenämndens ordförande om barnets bästa

§15 Anmälan av interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan 
Andersson (S) gällande Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs 
Lustgård"

§16 Anmälningar för kännedom
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§ 1

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Bernt Nilsson (S) och Bertil Jönsson (NKE) utses till att, jämte ordförande, justera 
protokollet den 5 mars 2018. David Westlund (S) utses till ersättare.
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§ 2

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg till föredragningslistan:
 
Ärende 7b. Komplettering av kommunfullmäktiges beslut § 84, 2017 angående 
Eslövs Bostads AB försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB (Köpmannen)
Ärende 8b. Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga 
graffitiväggar i Eslöv
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§ 3 KS.2015.0109

Information om utställning av Översiktsplan för Eslöv 2035 

Ärendebeskrivning
Minna Hatti, planarkitekt och samordnare för översiktsplansarbetet, redogör för 
utställningshandlingen av översiktplanen.

Beslutsunderlag
 Utställningshandling Översiktsplan Eslöv 2035

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 4 KS.2018.0057

Godkännande av överenskommelse om fördjupad samverkan om 
nyanländas etablering 

Ärendebeskrivning
Överenskommelsen avser att Eslövs kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
ska arbeta utifrån en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering i 
arbetslivet. Den lokalt framtagna modellen bygger på ett gemensamt kartläggnings- 
och analysarbete och en beskrivning av hur vi fortsättningsvis ska organisera och 
bedriva arbetet i olika jobbspår.
Överenskommelsen har tagits fram mot bakgrund av Delegationens för unga och 
nyanlända i arbete (DUA) nationella uppdrag att stödja lokala aktörer att utveckla 
nya samverkansformer för nyanländas etablering. Kommunstyrelens ordförande ska 
underteckna överenskommelsen som sedan, tillsammans med den beskrivna 
modellen, ska översändas till DUA senast den 28 februari. Ett finansiellt stöd om 
200 000 kronor har redan utgått från DUA till Arbete och Försörjning (AoF) som 
stöd i framtagandet av modellen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 9, 2018 Förslag till överenskommelse om fördjupad 
samverkan om nyanländas etablering
 Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Eslövs kommun avseende 
fördjupad samverkan om nyanländas etablering
 Kartläggning från Arbetsförmedlingen avseende lokala kompetensbehov
 Arbetsförmedlingens sammanställning av yrkesgrupper inom etableringen
 Sammanställning av yrkesgrupper inom jobb- och utvecklingsgarantin utförd av 
Arbetsförmedlingen
 Förslag till beslut; Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och Eslövs kommun enligt mall från Delegationen för unga och 
nyanlända (DUA)
 Sammanställning av sex stycken jobbspår inom olika yrkesområden
 Kartläggning från Arbetsförmedlingen avseende målgruppens sammansättning

Beredning
Modellen för samverkan innehåller en kartläggning och analys av det lokala 
kompetensförsörjningsbehovet, målgruppens sammansättning och behov, en 
beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och organiseras, en beskrivning av sex 
jobbspår samt en beskrivning av hur kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt 
avser att stödja de unga nyanlända som inte har en fullföljd gymnasieutbildning i 
syfte att fullfölja en gymnasieutbildning och att etablera sig på arbetsmarknaden.
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Överenskommelsen och modellen för samverkan har arbetats fram mellan 
tjänstepersoner och chefer vid Arbetsförmedlingen i Eslöv, Arbete och Försörjning, 
Kultur och Fritid, Barn och Utbildning, Kommunledningskontoret och Eslövs 
folkhögskola. Arbetet har varit en fortsättning på redan befintligt samarbete inom 
ramen för Lokal  överenskommelse om samverkan (LÖK) och det av 
Kommunförbundet Skåne initierade projektet Bred, strategisk och operativ 
samverkan (BOSS).

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

Beslut
- Förslag till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering 
godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Annie Niubo´ (för vidarexpediering till DUA)
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§ 5 KS.2017.0576

Hemställan till Länsstyrelsen om fortsatt tillsynsansvar enligt 
miljöbalken, avseende Håkan Nilssons anläggning för djurhållning på 
Remmarlöv 15:1. 

Ärendebeskrivning
Hemställan avser Håkan Nilssons fjäderfäanläggning inom Remmarlöv 15:1. 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 
det tillståndspliktiga lantbruk som också utgör så kallade Industrial Emissions 
Directive-anläggningar (IED). Erfarenheten från den tidigare utförda tillsynen på 
övertagna objekt är att det fungerar väl.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 12, 2018 Hemställan till Länsstyrelsen om fortsatt 
operativ tillsynsansvar enligt miljöbalken avseende Håkan Nilsson anläggning för 
djurhållning på Remmarlöv 15:1
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 204, 2017 Hemställan inom 
Remmarlöv 15:1

Beredning
Gällande beslut från den 29 januari 2015 avseende överlåten tillsyn innebär att för 
tillkommande verksamheter ska ny hemställan göras. Eftersom tillsyn redan görs av 
Eslövs kommun idag är både kommun och länsstyrelse överens om att Eslövs 
kommun fortsätter tillsynen även om verksamheten nu utökats.

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

Beslut
- Hemställan görs till länsstyrelsen om fortsatt operativt tillsynsansvar enligt 
miljöbalken  avseende Håkan Nilssons anläggning för djurhållning på Remmarlöv 
15:1.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
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§ 6 KS.2018.0016

Revidering av arkivreglemente 

Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunen den 1 januari 2018 har gått med i 
kommunalförbundet Sydarkivera behöver kommunen ett nytt arkivreglemente där 
Sydarkivera utses till arkivmyndighet. I reglementet regleras de befogenheter som 
Sydarkivera har som arkivmyndighet, de befogenheter kommunstyrelsen har som 
lokal arkivmyndighet, samt de olika myndigheternas (nämnder och bolag) ansvar för 
allmänna handlingar samt hur dessa ska hanteras i kommunen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 11, 2018 Revidering av arkivreglemente
 Förslag till nytt arkivreglemente för Eslövs kommun
 Bilaga till arkivreglemente för Eslövs kommun
 Eslövs nuvarande arkivreglemente reviderat år 2013

Beredning
I och med inträdet i kommunalförbundet Sydarkivera behöver Eslövs kommun anta 
ett nytt arkivreglemente. Det nya reglementet utgår från Sydarkiveras mall för 
arkivreglementen, men är anpassat för Eslövs kommun. Det nya reglementet innebär 
främst ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan Sydarkivera som gemensam 
arkivmyndighet, den lokala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) och 
myndigheterna inom Eslövs kommun, inklusive de majoritetsägda bolagen.
 
Utöver den förändrade ansvarsfördelningen innebär det nya reglementet i huvudsak 
inga förändringar mot det nuvarande utan informationen har flyttats om för att 
tydliggöra och förenkla dokumentet.
 
Det finns en ny bilaga till reglementet som förklarar och formaliserar 
arkivorganisationen hos myndigheterna med arkivansvariga och 
arkivredogörare/arkivombud. I bilagan finns även information om 
arkivbeskrivningar, arkivförteckning, dokumenthanteringsplan och 
informationssäkerhet. Det finns även en lista på definitioner av de termer som 
används i reglementet.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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Beslut
- Förslag till arkivreglemente fastställs att gälla från och med den 15 mars 2018, 
varvid nuvarande arkivreglemente, antaget av fullmäktige den 30 september 2013 
upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och majoritetsägda bolag
Sydarkivera
Kommunledningskontoret, Maria Beckman
Författningssamlingen på hemsidan
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§ 7 KS.2017.0587

Ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för 
felparkeringsavgifter 

Ärendebeskrivning
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med
mera innehåller bestämmelser om parkeringsanmärkning enligt lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift och bestämmelser om betalning av felparkeringsavgift till
Transportstyrelsen. Den innehåller också en förteckning på överträdelser. Till varje
slag av överträdelse hör en tvåsiffrig kodbeteckning som anges på
parkeringsanmärkningen tillsammans med överträdelsen i klartext.

En översyn har genomförts och en ny förteckning i anslutning till
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med
mera (TSFS 2016:116) har tagits fram.

Eslövs kommuns författningssamling nr 34A (beslutat i kommunfullmäktige den 24 
november 2008, reviderad den 15 juni 2015) om taxa för felparkeringsavgifter i 
Eslövs kommun stämmer inte längre överens med Transportstyrelsens 
författningssamling TSFS 2016:116. Detta kan leda till problem vid rättliga processer 
vid överklagan av utfärdade parkeringsanmärkningar.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 14, 2018 Förslag till ändring av Eslövs kommuns 
författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 200, 2017 Förslag på ändring 
av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter
 Transportstyrelsens författningssamling Förslag på ändring av Eslövs kommuns 
författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter
 Reviderat förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande 
taxa för felparkeringsavgifter
 Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter

Beredning
Genom att följa Transportstyrelsens författningssamling även på lokal nivå 
minimeras risken för fel i processen vid utfärdande av parkeringsanmärkningar. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ändringar i Eslövs kommuns 
författningssamling ska göras enligt nedan:
1. Överträdelsekod 10 utgår och ersätts av överträdelsekod 20, 21, 22 samt 23.
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2. Överträdelsekod 11 utgår och ersätts av överträdelsekod 24.
3. Överträdelsekod 12 utgår och ersätts av överträdelsekod 25.
4. Överträdelsekod 13 utgår och ersätts av överträdelsekod 26.
5. Överträdelsekod 14 utgår och ersätts av överträdelsekod 27.
6. Taxan är 300 kronor för överträdelsekod 20, 21, 22 samt 23.
7. Taxan 400 kronor för överträdelsekod 24, 25, 26 samt 27.
 
För att underlätta hanteringen av framtida ändringar av Transportstyrelsens 
föreskrifter föreslår Kommunledningskontoret att Eslövs kommuns 
författningssamling följer Transportstyrelsens, och att ändringar i överträdelsekoder 
kan göras utan politiskt beslut. Eventuella justeringar av taxebelopp måste däremot 
fortfarande beslutas av kommunfullmäktige.

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

Beslut
- Eslövs  kommuns författningssamling revideras så att dessa överensstämmer med 
Transportstyrelsens föreskrifter av överträdelser.
- Eslövs kommuns författningssamling 34A om taxa för felparkeringsavgifter i 
Eslövs kommun, vid varje tid gällande ska spegla Transportstyrelsens 
författningssamling.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
Författningssamlingen på hemsidan
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§ 8 KS.2018.0027

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en överenskommelse om 
samverkan med idéburen sektor i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Nationellt så väl som i Eslövs kommun står vi inför komplexa samhällsutmaningar 
som kräver ett uthålligt, långsiktigt och ständigt nytänkande arbetessätt som anpassas 
efter lokala behov.
Inom idéburen sektor i Eslövs kommun finns ett engagemang som på grund av 
rådande strukturer inte utnyttjas fullt ut. Idéburen sektor skulle i större utsträckning 
än idag kunna utgöra en viktig del av arbetet för en socialt hållbar utveckling. Genom 
kunskap, erfarenhet och engagemang på gräsrotsnivå kompletterar de kommuners 
och myndigheters verksamhet.

En omvärldsspaning visar flera goda exempel på hur andra kommuner genom en 
medskapande process har tecknat en överenskommelse för samverkan med idéburen 
sektor. Att teckna en överenskommelse med idéburen sektor skulle för Eslövs 
kommun innebära möjligheten att på nya sätt ta sig an samhällsutmaningar inom till 
exempel vård, omsorg, skola och sysselsättning. Idéburen sektor är en resurs som kan 
tillföra andra och nya värden än vad Eslövs kommun eller vinstdrivande företag kan 
göra.

För idéburen sektors del skulle en överenskommelse med kommunen innebära utökat 
inflytande och större möjligheter att vara aktörer inom socialt hållbar utveckling. 
Gemensamt är att en fungerande överenskommelse bidrar till ökad delaktighet och 
stärker den lokala demokratin.

Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en 
överenskommelse om samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. 
Nyckelpersoner i Eslövs kommun och idéburen sektor kommer att involveras i 
processen. Medel för detta föreslås belasta sociala investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 8, 2017 Förslag att ta fram en överenskommelse 
med idéburen sektor
 Projektplan Överenskommelse med idéburen sektor
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Beredning
Projektplanen är framtagen av projektledare Erika Hjelm och projektägare Åsa 
Simonsson. Kultur och Fritid, Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg har varit 
involverade i framtagandet.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en överenskommelse om samverkan 
med idéburen sektor i Eslövs kommun.
- Kostnaderna, à 110 000 kronor, belastar sociala investeringsbudgeten.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 9 KS.2017.0378

Komplettering av kommunfullmäktiges beslut § 84, 2017 angående 
Eslövs Bostads AB försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB 
(Köpmannen) 

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Eslövs Bostads AB har begärt tillägg till kommunfullmäktiges beslut § 
84, 2017. Bakgrunden till begäran är att styrelsen i Eslövs Bostads AB i augusti 2017 
beslöt att sälja aktierna Eslövs Köpmannen 11 AB, org nr 55 65 99-8852 och affären 
godkändes av kommunfullmäktige den 25 september 2017. När nya ägaren, skulle 
ändra företagsuppgifter på bolagsverket uppmärksammades han på att fullmäktiges 
beslut inte var komplett. Det saknas uppgifter om ändringar i bolagsordningen.
 
Enligt Bolagsverket ska det i beslutet tydligt framgå av protokollet att köpande 
bolaget får lov att ändra i bolagsordningen samt att aktuella bestämmelser som ger 
kommunfullmäktige i Eslövs kommun rätt att besluta om ändringar i 
bolagsordningen tas bort.

Beslutsunderlag
 Eslövs Bostads AB Begäran om tillägg till kommunfullmäktiges beslut 2017-09-
25 § 84 Angående försäljning av Köpmannen 11
 KF § 84  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

Beredning
Kommunfullmäktige föreslås komplettera sitt tidigare beslut med följande:
- Bolaget Eslövs Köpmannen 11 AB, 556599-8852, är inte längre ett kommunbolag, 
samt
- Bolaget får ändra i bolagsordningen så att de aktuella bestämmelserna som ger 
kommunfullmäktige i Eslöv rätt att besluta om ändringar i aktiebolaget tas bort.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
- Bolaget Eslövs Köpmannen 11 AB, 556599-8852, är inte längre ett kommunbolag, 
samt
- Bolaget får ändra i bolagsordningen så att de aktuella bestämmelserna som ger 
kommunfullmäktige i Eslöv rätt att besluta om ändringar i aktiebolaget tas bort.
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Beslutet skickas till
Eslövs Bostad AB
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§ 10 KS.2017.0600

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående 
alternativ typ av evenemang till fyrverkerier. Han föreslår följande:
 
att kommunen följer andra kommuners exempel och går före ur säkerhets- och 
trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap,
att detta firande utvärderas då lämplig tid har gått.

Beslutsunderlag
 Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier

Beredning
Motionen föreslås remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Yrkanden
Lennart Nielsen (MP) yrkar att motionen också ska remitteras till Kultur- och 
fritidsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att remittera motionen till både kommunstyrelsen 
och Kultur- och fritidsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.

Beslut
- Motion om alternativ typ av evenemang till fyrverkerier remitteras till 
kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, Åsa Simonsson
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§ 11 KS.2018.0123

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga 
graffitiväggar i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
upplåta lagliga graffitiväggar i Eslövs kommun. Motionen lyder enligt följande:
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser i Eslövs 
kommun för att upplåta väggar för laglig graffiti.

Beslutsunderlag
 Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv

Beslut
- Motion om att upplåta lagliga graffitiväggar remitteras till kommunstyrelsen för 
yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Åsa Simonsson
Bevakning
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§ 12 KS.2017.0552

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 156, 2017 Val av ledamöter 
och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för år 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att göra en rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 156, 
2017 då en av de valda ersättarnas namn, Margaretha Holmquist (L), föll bort i 
beslutet.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 156, 2017 Val av ledamöter och ersättare till 
Kultur- och fritidsnämnden för år 2018

Beslut
- Margaretha Holmquist (L) läggs till som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för 
år 2018.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet
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§ 13 KS.2017.0592

Entledigande av Ann-Christin Waldén (L) från sitt uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen 

Ärendebeskrivning
Ann-Christin Waldén (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från 
sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Ann-Christin Waldén (L) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen

Beslut
- Ann-Christin Waldén entledigas från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen.
- Astrid Nilsson (L) utses som ny ersättare i Valberedningen efter Ann-Christin 
Waldén.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Ann-Christin Waldén
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet
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§ 14 KS.2017.0496

Interpellation från Therése Andersson (-) till David Westlund (S), Barn- 
och familjenämndens ordförande om barnets bästa 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har ställt en interpellation angående barnens bästa till David 
Westlund (S), ordförande i Barn- och familjenämnden.
 
David Westlund (S) svarar i enlighet med det skriftliga svaret.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 167, 2017 Anmälan av interpellation från 
Therése Andersson (MP) till kommunfullmäktige om barnets bästa
 Interpellation från förälder Therese Andersson till David Westlund (S) Hur ser 
Eslövs kommun till att alla barn i Eslöv träffar sina föräldrar
 Svar från David Westlund (S) angående interpellation om barnens bästa

Beslut
- Interpellationen om barnens bästa anses besvarad.
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§ 15 KS.2018.0080

Anmälan av interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan 
Andersson (S) gällande Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs Lustgård" 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till Johan Andersson (S) ställd en interpellation då han 
undrar vad som har hänt med planerna på Lustgården under de år som gått, och på 
vilket stadium befinner sig ärendet nu.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan Andersson (S) gällande 
Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs Lustgård"

Beslut
- Interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde.
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§ 16

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0583-1Regionfullmäktiges beslut § 136, 2017 Skånska flaggan
 KS.2017.0588-3Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län gällande Ny 
ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige
 KS.2017.0556-5Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län gällande ny 
ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige
 KS.2017.0257-16Samverkansavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner 
avseende utveckling av besöksnäringen från år 2018 och framåt MittSkåne
 KS.2017.0183-9Sammanträdesprotokoll nr 5 2017 Finsam 
samordningsförbundet MittSkåne
 KS.2018.0082-2Protokoll för styrelsemöte för Rönneåkommittén 2017-12-01

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
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