
Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Kommunfullmäktige

Plats och tid Ekenässkolans aula kl. 18:00-20:15

Beslutande Johan Andersson (S)
Tony Hansson (S) §§32-36, §§38-47
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Khalid El-Haj (S)
David Westlund (S)
Bernt Nilsson (S) §§32-35, §§37-47
Istvan Barborg (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Simon Ahlström (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M) §§32-36, §§38-47
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Wöhlecke (M)
Peter Melinder (M) §§32-36, §§38-47
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Håkan Larsson (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Laila Vedmar (V)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Lena Emilsson (S) 
(ordförande)
Jasmin Safic´ (S)  ersätter Erika Isaksson (S)
Anette Palm (S) §36 ersätter Bernt Nilsson (S) pga jäv, 
§37 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv
Agneta Nilsson (S)  ersätter Mats Löfström (S)
Miroslav Han (S)  ersätter Krister Göransson (S)
Kamal Hathamuna Blyborg (S)  ersätter Gabriele 
Goldhammer (S)
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Ingemar Lundström (S)  ersätter Fredrik Wikberg (S)
Hanna Barjosef (S)  ersätter Kerstin Ekoxe (S)
Bo-Göran Hansen (M)  ersätter Jeanette Ljungberg (M)
Leif Persson (SD)  ersätter Patrik Olsson (SD)
Sofia Hagerin (C)  ersätter Anders Molin (C)
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Göran Frank (L)
Eva Rebbling (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)
Sven-Olov Wallin (L)  ersätter Astrid Nilsson (L)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anette Palm (S) §35, §§38-47
Mikael Sonander (C)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Anette Persson (sekreterare)
Christina Nilsson (tillträdande kommunsekreterare)

Utses att justera Bengt Andersson (M)
Kerstin Brink (SD)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-05-07  

Protokollet 
omfattar

§§32-47
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Sekreterare
Anette Persson

Ordförande        
Mikael Wethje (M)

Justerande
Bengt Andersson (M) Kerstin Brink (SD)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-05-09

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-06-01

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Anette Persson
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INNEHÅLL
§32 Val av protokollsjusterare
§33 Ändring av föredragningslistan
§34 Sveriges Kommuner och Landsting håller utbildning i hot och hat 

mot förtroendevalda
§35 Antagande av policy för systematisk säkerhetsarbete
§36 Godkännande av årsredovisningarna 2016 och 2017 och beviljande 

av ansvarsfrihet för Stiftelsen Gamlegård
§37 Godkännande av årsredovisning 2017 och beviljande av 

ansvarsfrihet avseende Räddningstjänsten Syd
§38 Antagande av detaljplan för Domherren 3, Eslöv
§39 Beslut i motion från Jamina Muric´(C) och Annette Linander (C) 

om barnkonsekvensanalys
§40 Beslut i motion från Annette Linander (C)  Behov av nya 

koloniområden
§41 Remittering av motion från Therese Andersson (-) Att införa 

familjevåldsavdelning i Eslövs kommun
§42 Remittering av motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en 

utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
§43 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) Förbud mot anti-

demokratisk och extremistisk propaganda
§44 Entledigande av Anders Oddsheden (SD) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige
§45 Entledigande av Leif Olsson (S) från uppdraget som ersättare i 

Barn- och familjenämnden samt val därav
§46 Entledigande av Niklas Sundqvist (M) från uppdraget som 

ersättare i Barn- och familjenämnden samt val därav
§47 Anmälningar för kännedom
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§ 32

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning
Bengt Andersson (M) och Kerstin Brink (SD) utses att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. Till ersättare utses Simon Hansson Ahlström.
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§ 33

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att ärende 12 och 13, anmälan av interpellationer, utgår då 
interpellanten inte är närvarande. Ärendena flyttas till sammanträdet i maj.

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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§ 34

Sveriges Kommuner och Landsting håller utbildning i hot och hat mot 
förtroendevalda

Ärendebeskrivning
Edward Andersson från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, håller utbildning 
om hot och hat mot förtroendevalda.
Problemet med hot och hat mot förtroendevalda har blivit ett allt större problem 
såväl för enskilda politiker som för hela demokratin. Mot bakgrund av de 
undersökningar som Brottsförebyggande Rådet gjort tidigare kan befaras att 
problemet kommer att öka under valåret 2018. För att öka kunskapen inom området 
och dess konsekvenser samt ge tips till hur man kan arbeta systematiskt med frågan 
ger SKL rubricerade utbildning.

Sida 8 (32)



Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 KS.2017.0421

Antagande av policy för systematisk säkerhetsarbete 

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett brett ansvar inom området trygghet och säkerhet och har genom 
lagstiftning bland annat ett ansvar för skydd mot olyckor samt för åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser. Kommunen har också ett ansvar för att skydda sina 
anställda och sina medborgare samt att skydda sin egendom och verksamhet mot 
fysisk och ekonomisk skada. Säkerhet handlar om att kommunens verksamhet och 
egendom ska skyddas på bästa sätt, samt att kommunen ska vara en trygg arbetsplats.

Att arbeta systematiskt med säkerhet innebär att samtliga nämnder arbetar i en 
process med de fem stegen kartlägga, analysera, åtgärda, utvärdera och förbättra. Det 
handlar om att ta reda på hur skaderiskerna ser ut, åtgärda dem och följa upp att 
åtgärderna fungerar så som det var tänkt.

Det finns flera oklarheter i ansvar och uppgifter inom området säkerhet och därför 
gav kommundirektören säkerhetsstrategen i uppdrag att ta fram en ny struktur för 
säkerhetsfrågorna. Kommunledningskontoret anser att det är av stor vikt att det finns 
en av kommunfullmäktige antagen policy för kommunens säkerhetsarbete och 
därigenom ta ett samlat grepp med en helhetssyn.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §38, 2018 Förslag till antagande av policy för 
systematisk säkerhetsarbete
 Policy för systematiskt säkerhetsarbete
 Förslag till beslut; policy för systematiskt säkerhetsarbete

Beredning
Säkerhetsstrategen har utrett vilka beslutsdokument som finns i kommunen inom 
områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, systematiskt 
brandskyddsarbete, säkerhetsskydd och fysiskt skydd.

Nuvarande riktlinjer och hantering av säkerhetsarbetet
Inom området riskhantering saknar kommunen policy och riktlinjer. 
Kommunstyrelsen inrättade en ”Risk- och skadehanteringsgrupp” 2008 för att 
minska stöld och skadegörelse. Detta arbete har till stor del ersatts av kommunens 
samverkansorgan ”Örat mot marken”. Det finns inga riktlinjer för hur nämnderna ska 
arbeta med riskanalyser och skadeförebyggande arbete.
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Inom området krishantering finns en plan för central krisledning, antagen av 
kommunfullmäktige den 24 april 2018. I planen beskrivs hur kommunen ska ledas i 
en kris på central nivå. Det saknas dock riktlinjer för hur nämndernas planer för 
krishantering ska utformas.

Inom området informationssäkerhet finns det en policy för elektronisk 
informationssäkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2010. Det saknas 
policy och riktlinjer för information som inte är digital.

Inom området systematiskt brandskyddsarbete finns en policy, antagen av 
kommunfullmäktige den 25 oktober 2004, som pekar ut Servicenämnden som 
ansvarig. Enligt den nya kommunallagen är det dock inte möjligt för en facknämnd 
att besluta om riktlinjer för andra nämnders verksamhet.

Inom området säkerhetsskydd saknar kommunen policy och riktlinjer. 
Säkerhetsskydd är det förebyggande arbete som bland annat kommuner arbetar med 
för att förhindra brott som berör Sveriges säkerhet. En ny säkerhetslagstiftning 
kommer inom kort att innebära ett större arbete för kommunerna.

Inom området fysiskt skydd ansvarar Servicenämnden för de fastigheter som 
kommunen äger. Fysiskt skydd syftar till att skydda organisationens lokaler, 
utrustning och informationskapital och består bland annat av lås, inbrottslarm, 
passersystem, brandlarm och kameraövervakning. Det saknas för närvarande 
kommunövergripande policy och riktlinjer för fysiskt skydd. 

Planerade riktlinjer
Inom områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, systematiskt 
brandskyddsarbete, säkerhetsskydd och fysiskt skydd kommer förslag till riktlinjer 
att utformas. Dessa antas av kommunstyrelsen och gäller för samtlig verksamhet som 
bedrivs av Eslövs kommun.

Referensgrupp
Förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete har tagits fram med hjälp av en 
referensgrupp bestående av representanter från Serviceförvaltningen, Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret.
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Remiss
Den 31 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att förslag till policy för 
systematiskt säkerhetsarbete skulle skickas på remiss till samtliga nämnder och de 
majoritetsägda bolagen med begäran om yttrande senast den 20 december 2017. 
Samtliga remissinstanser har inkommit med yttrande.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget.

Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
svarar att ” Förslaget till policy innehåller syfte och ansvarsfördelning för 
kommunens systematiska säkerhetsarbete. Policyn är tydlig och pekar ut riktningen 
för det fortsatta arbetet och Barn och Utbildning är positiv till policyn och upplägget 
som sådant. Däremot ställer sig förvaltningen sig tveksam till behovet av att alla 
nämnder ska ta fram mål för det systematiska säkerhetsarbetet som ska följas upp 
och utvärderas. Gemensamma mål och gemensam uppföljning för hela kommunen 
borde räcka för de flesta nämnders behov. Systematiskt säkerhetsarbete är inget 
huvuduppdrag för Barn- och familjenämnden och ytterligare arbete med mål som 
gäller stödfunktioner riskerar att förskjuta fokus från huvuduppdragen.”

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till framlagt förslag och lämnar policy 
för systematiskt säkerhetsarbete utan erinran.

Servicenämnden yttrar sig enligt följande ” I förslag till policy för systematiskt 
säkerhetsarbete föreslås Serviceförvaltningen ta fram kommunövergripande riktlinjer 
för brandskyddarbete och fysiskt skydd som ska antas av Servicenämnden. Detta är 
lämpligt då Serviceförvaltningen ansvarar för upphandling av fysiskt skydd och har 
det övergripande driftansvaret av det systematiska brandskyddsarbetet för 
kommunen samtliga verksamheter. Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta policy för systematiskt säkerhetsarbete. ”

Kultur- och fritidsnämnden säger att ”Förslaget till policy har tagits fram med hjälp 
av en referensgrupp som består av representanter från Serviceförvaltningen, Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret. I samband med 
framtagning av förslaget kom det fram att en tydlig gränsdragning mellan ansvar och 
roller i säkerhetsarbete måste fastställas och förtydligas. Detta är förtydligat i 
remissförslaget och Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget till policy för 
systematiskt säkerhetsarbete är bra och har inget att erinra mot förslaget”.
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Nämnden för arbete och försörjning svarar ”Det är positivt att kommunen har 
konkretiserat säkerhetsarbetet i riktlinjer och rutiner. De beskriver nämnders och 
medarbetares ansvar samt hur policyn ska genomföras. Lagar och förordningar som 
reglerar den kommunala verksamheten ligger till grund för ställda minimikrav inom 
respektive område. Samtliga riktlinjer ska gälla för samtlig verksamhet som bedrivs 
av Eslövs kommun. Policyn är tydlig och konkret”.

Eslövs Bostäder AB säger ”Efter genomgång av förslagt till policy för systematiskt 
säkerhetsarbete har vi inget att erinra. Vi tycker policyn känns genomarbetad och 
relevant.”

EIFAB svarar att ” Avsikten med Policyn är tydlig och organisationen likaså.
Framför allt vid krishantering kan det dock uppkomma behov av att utnyttja de 
kommunala bolagen på olika sätt, till exempel att använda lediga lokaler, bostäder 
eller transportmöjligheter. Detta kan antingen beaktas i Policyn eller ligga som ett 
ansvar inom den centrala säkerhetsgruppen eller hos kommundirektören”.

Kommunledningskontorets bedömning
I det förslag till policy för systematiska säkerhetsarbete som skickades på remiss 
skulle Servicenämnden ansvara för att fastställa riktlinjer inom fysiskt skydd och 
systematiskt brandskyddsarbete. Servicenämnden svarar i sitt yttrande att det är en 
lämplig konstruktion eftersom Servicenämnden ansvarar för upphandling av fysiskt 
skydd för kommunens fastigheter samt ansvarar för riktlinjerna inom systematiskt 
brandskyddsarbete idag.

Efter en förnyad genomgång av kommunallagen kan det konstateras att 
Servicenämnden inte kan utforma riktlinjer som ska gälla för kommunens 
verksamheter i andra nämnder, varken inom fysiskt skydd eller systematiskt 
brandskyddsarbete. En stor del av kommunens verksamheter bedrivs för övrigt i 
lokaler med en annan fastighetsägare.

Servicenämnden kan däremot bistå Kommunledningskontoret och övriga nämnder 
med sin specialistkompetens inom områdena fysiskt skydd och systematiskt 
brandskyddsarbete.

Efter genomgång av remissvaren samt ytterligare genomgång av kommunallagen har 
förslaget omarbetats. I det förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete som 
skickade på remiss fanns ett antal syften med det systematiska säkerhetsarbetet. 
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Dessa har i detta förslag omformulerats till mål och förtydligande har skett genom att 
nämndernas mål är omformulerade till leveransmål. Servicenämndens roll har också 
ändrats.

Utmaningen ligger i att inte att ta fram för många leveransmål så att det blir för 
belastande. Det måste dock finnas ett tillräckligt stort antal mål för att nämnderna ska 
kunna bedriva en trygg och säker verksamhet. Detsamma gäller vid utformning av 
rutiner. Det sammanlagda värdet av att ha en tydlig struktur överväger dock risken 
att nämnderna upplever sig tyngda av ytterligare riktlinjer och mål.

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

Beslut
-        Förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete antas att gälla från och med 
justeringsdatum.
-        Policyn ska revideras vart fjärde år eller vid behov.
-        Nu gällande policy för systematiskt brandskyddsarbete som antogs av 
kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 upphävs från och med justeringsdatum.
-        Nu gällande policy för elektronisk informationssäkerhet som antogs av 
kommunfullmäktige den 31 maj 2010 upphävs från och med justeringsdatum.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Risk- och skadehanteringsgruppen
Hemsidan
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§ 36 KS.2018.0142

Godkännande av årsredovisningarna 2016 och 2017 och beviljande av 
ansvarsfrihet för Stiftelsen Gamlegård 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gamlegård i Billinge har överlämnat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för åren 2016 och 2017 till Eslövs kommun för beslut om 
ansvarsfrihet enligt § 15 i stadgarna. Beslutsunderlaget inkommer via Kultur och 
Fritid. Underlaget för 2016 har varit översänt från stiftelsens styrelse i tid men blev 
inte vidarsänt till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §48, 2018 Förslag till godkännande av 
årsredovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningen av Stiftelsen 
Gamlegård åren 2016 och 2017
 Förslag till beslut; Ansvarsfrihet för förvaltningen av Stiftelsen Gamlegård åren 
2016 och 2017
 Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse 2017 för 
Stiftelsen Gamlegård
 Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för 
Stiftelsen Gamlegård

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för 2016 och 2017 och beviljar ansvarsfrihet för de båda åren. 
Revisionsberättelserna för de båda åren tillstyrker detsamma.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Bernt Nilsson i handläggningen av ärendet.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2016 och 2017 
samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsen inklusive räkenskapsföraren för båda åren.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
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§ 37 KS.2018.0102

Godkännande av årsredovisning 2017 och beviljande av ansvarsfrihet 
avseende Räddningstjänsten Syd 

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har överlämnat förslag till årsredovisning 2017 för 
godkännande av kommunfullmäktige och beviljande av ansvarsfrihet. I 
kommunalförbundet ingår fem kommuner.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §49, 2018 Förslag till godkännande av årsredovisning 
2017 för Räddningstjänsten Syd samt beviljande av ansvarsfrihet
 Förslag till beslut; Räddningstjänsten SYD:s årsredovisning 2017 och 
ansvarsfrihet
 Årsredovisning 2017 Räddningstjänsten Syd
 Revisionsberättelse och Revisionsrapport 2017 Räddningstjänst Syd
 Direktionsprotokoll från den 8 februari 2018 Räddningstjänsten Syd
 Direktionsprotokoll från Räddningstjänsten Syd 2018-03-14

Beredning
Räddningstjänsten Syd uppvisar ett överskott med en halv miljon kronor. De 
finansiella målen är uppfyllda och kravet på balans i ekonomin är uppfyllt. 
Måluppfyllelsen av de fyra effektmålen brister eller är inte mätt.

Revisionen har inga anmärkningar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Tony Hansson (S), Christine Melinder (M) och Peter 
Melinder (M) i handläggningen av ärendet.

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

Beslut
- Årsredovisningen för 2017 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna.

Beslutet skickas till
Räddningstjänst Syd, styrelsen
De förtroendevalda revisorerna
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§ 38 KS.2016.0003

Antagande av detaljplan för Domherren 3, Eslöv 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genom beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 16, 
2016 fått i uppdrag att ändra detaljplan för Domherren 3. Syftet med ändringen är att 
hotellverksamheten som idag bedrivs med tillfälligt bygglov ska kunna bli 
permanent.

Gällande detaljplan, S98, från 1961 anger industriändamål i tre våningar. Förslaget 
för ny detaljplan för Domherren 3 tillåter O, tillfällig vistelse, som planstöd för 
hotellverksamheten samt Z, verksamheter med begränsad omgivningspåverkan utom 
handel med skrymmande varor.

Detaljplaneförslaget var på samråd våren 2017 och på granskning under hösten 2017. 
En översiktlig markundersökning genomfördes under juni 2017 som visade att 
marken är lämplig för föreslagen användning.

Efter ett påpekande från länsstyrelsen under samrådet genomförs planarbetet med 
utökat förfarande. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Eslövs 
kommun, men är inte förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande och därför 
ska antagande av detaljplanen ske i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §42, 2018 Förslag till antagande av detaljplan för 
Domherren 3, Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Antagandehandling, Detaljplan för Domherren 3
 Planbeskrivning avseende detaljplan för Domherren 3 Antagandehandling 2018-
03-25
 Plankarta Detaljplan för Domherren 3, Antagandehandling 2018-03-25

Beredning
Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägaren. Ärendet är berett på 
Kommunledningskontoret med stöd i fråga om markföroreningar av 
miljöavdelningen, Miljö och Samhällsbyggnad. En översiktlig markundersökning 
genomfördes juni 2017 som visade att marken är lämplig för den föreslagna 
användningen. Bygglov för ny bebyggelse och anläggningar som kräver markarbeten 
får endast ges under förutsättning att markföroreningar är slutligt avhjälpta.
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Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 

Beslut
-  Detaljplanen för Domherren 3, Eslöv antas.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Tommy Brink, Brink i Eslöv AB
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§ 39 KS.2017.0386

Beslut i motion från Jamina Muric´(C) och Annette Linander (C) om 
barnkonsekvensanalys 

Ärendebeskrivning
Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige lämnat in 
en motion om att införa barnkonsekvensanalys som en del i beslutsprocessen i Eslövs 
kommun. De skriver att en barnkonsekvensanalys är ett redskap som används för att 
omsätta FN:s barnkonvention i handling och att synliggöra barnets bästa och att 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar kommuner att använda 
det vid politiska beslut som påverkar barn och unga. I motionen föreslås att 
fullmäktige beslutar ”att en barnkonsekvensanalys medföljer varje politiskt beslut 
och andra beslut som påverkar barn och unga i Eslövs kommun. Samtliga nämnder 
har ombetts yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §39, 2018 Yttrande över motion från Jasmina 
Muric´(C) och Annette Linander (C), Barnkonsekvensanalys
 Motion från Annette Linander (C),  Barnkonsekvensanalys
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om barnkonsekvensanalys
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2017 Yttrande angående 
motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C) Barnkonsekvensanalys
 Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2018 Yttrande över motion om 
barnkonsekvensanalys
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4, 2018 Yttrande av motion 
Barnkonsekvensanalys
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 12, 2018 Yttrande över 
barnkonsekvensanalys
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 18, 2018 Yttrande över 
motion om barnkonsekvensanalys
 Vård- och omsorgsnämnden beslut § 15, 2018, Yttrande avseende motion från 
Jasmina Muric (C) och Anette Linander (C), Barnkonsekvensanalys
 Servicenämndens beslut § 67 2017 Motion från Jasmina Muric (C) och Annette 
Linander (C), Barnkonsekvensanalys

Beredning
Samtliga nämnder har yttrat sig i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden yrkar bifall till 
motionen. Nämnden skriver att de har använt barnchecklista sedan oktober 2016 och 
att de ser positivt på att barnkonsekvensanalyser görs. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden yrkar bifall till motionen, bland annat med hänvisning till 
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att barnrättsperspektivet finns med som mål i förvaltningens strategi för 2017/2018. 
Nämnden vill utreda möjligheten att använda den form av checklista som redan 
används av Kultur- och fritidsnämnden. Servicenämnden yrkar bifall till motionen 
under förutsättning att det görs en utredning av hur rutinen av tillämpningen görs. 
Nämnden ställer sig mycket positiv barnkonsekvensanalyser men ser en risk för att 
dessa blir kostnadsdrivande och att de kan fördröja beslut om det inte finns lämpliga 
rutiner för hur de genomförs.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen, men att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att bevaka den nya lagstiftningen inom barnrättsområdet och föreslå 
kommungemensamma analysverktyg för att säkra barnperspektivet i alla kommunala 
verksamheter.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av David Westlund (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jasmina Muric´ yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på den första beslutssatsen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Henrik Wöhlecke (M) med fleras 
bifallsyrkande.
Ordförande ställer därefter proposition på den andra beslutssatsen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

 

Beslut
-  Kommunfullmäktige avslår motionen i sin lydelse.
-  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bevaka den nya 
lagstiftningen inom barnrättsområdet och föreslå kommungemensamma 
analysverktyg för att säkra barnperspektivet i alla kommunala verksamheter.

Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jamina Muric´ yrkande.
 

Beslutet skickas till
Annette Linander (C)
Jasmina Muric (C)
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Remissinstanserna
Kommunstyrelsen
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§ 40 KS.2017.0495

Beslut i motion från Annette Linander (C)  Behov av nya koloniområden 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion angående 
behov av fler koloniområden i Eslöv. I motionen förslås att planering av nya 
koloniområden initieras i Eslövs centralort samt att en dialog förs med 
byaföreningarna i de större tätorterna om intresset att även där planera för 
koloniområden.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §40, 2018 Yttrande över motion från Annette 
Linander (C), Behov av nya koloniområde
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om nya koloniområden
 Motion från Annette Linander (C) Behov av nya koloniområden

Beredning
I Eslövs tätort finns idag fem koloniområden: Banängen, Långsidan, Prästkragen, 
Rönnbäret samt Täppan. Därutöver finns ett område med odlingslotter öster om 
bostadsområdet Berga. Som enda koloniområde utanför centralorten finns 
koloniområdet Dalen i Marieholm. Totalt uppgår antalet odlings- och kolonilotter till 
knappt 400 stycken.

I inlämnad motion föreslås att kommunen påbörjar planering för nya koloniområden, 
vilket Kommunledningskontoret i grunden ser positivt på. I utställningshandlingen 
till Eslövs nya översiktsplan konstateras under utvecklingsstrategi för grönstruktur att 
”odlings- och kolonilotter ger mervärden i stadsmiljön”. Någon lokalisering av nya 
odlings- och koloniområden har dock inte skett inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen och ytterligare utredning behövs i det avseendet.

Kommunledningskontoret har identifierat värdet av de koloniföreningar som redan 
finns och har påbörjat ett arbete med att se över förutsättningarna för 
koloniföreningarnas verksamhet. Arbetet har inletts med att se över de arrendeavtal 
koloniföreningarna har med kommunen. Innan nya koloniområden tas fram bör de 
befintliga föreningarna ges tydliga förutsättningar för att kunna fungera på ett bra 
och effektivt sätt. Under senare år har en rad förfrågningar kommit in från 
koloniägare, framförallt till bygglovsavdelningen, angående hur områdena får 
användas och vad som får byggas på kolonilotterna. Vidare finns det stora variationer 
i de arrendeavtal koloniföreningarna har med kommunen vad gäller servicenivå och 

Sida 23 (32)



Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

arrendeavgift. En översyn av befintliga arrendeavtal med koloniföreningarna är 
därför befogad och bör ske innan nya områden planeras. En tydlighet mot 
koloniföreningarna kan skapa förutsättningar för ett högre utnyttjande och en högre 
rörlighet i koloniområdena.

Vad gäller odlingslotter finns idag ett område öster om Berga som administreras av 
Brinova. Enligt uppgift från Brinova är enbart 9 av 58 odlingslotter uthyrda. Ett ökat 
utnyttjande av området bör eftersträvas.

Enligt inlämnad motion har efterfrågan för kolonilotter ökat vilket uppges bero på 
ökat invånarantal samt ökat intresse för odling i sig. Hur stor en sådan efterfrågan är 
kan, inte minst med avseende på de odlingslotter som idag står oanvända, inte 
kvantifieras. Intresset för odlings- och kolonilotter behöver undersökas, såväl inom 
Eslövs tätort som i övriga orter. Detta kan ske genom dialog med föreningarna i de 
olika orterna men kan också ske genom en e-tjänst på kommunens hemsida. Utifrån 
intresset kan planering av nya områden ske på ett lämpligt sätt.

Med hänsyn till det arbete som har initierats vad gäller översyn av 
koloniföreningarnas arrendeavtal, anser kommunledningskontoret att det inte i detta 
skede är lämpligt att börja planera för nya koloniområden. Hur stort intresset är för 
kolonilotter är heller inte underbyggt och bör ligga till grund för ett kommande 
planeringsarbete. En ökad användning av befintligt område för odlingslotter bör 
eftersträvas. Kommunledningskontoret förordar, mot bakgrund av ovanstående, att 
motionen om nya koloniområden avslås.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Annette Linander (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkanena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Johan Andersson (S) med fleras yrkande.

Beslut
-  Motionen avslås.
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Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Annette Linanders (C) yrkande.
 

Beslutet skickas till
Annette Linander (C)
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§ 41 KS.2018.0176

Remittering av motion från Therese Andersson (-) Att införa 
familjevåldsavdelning i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
en familjevåldsavdelning med ett expertteam med sakkunnig perosn införs i Eslövs 
kommun. Målet är att våldsutsatta kvinnor och barn ska få rätt stöd och skydd från 
våldsutövande män fällda för grova brott som till exempel misshandel och olaga 
vapeninnehav.

Beslutsunderlag
 Motion från Therese Andersson (-) Att införa familjevåldsavdelning i Eslövs 
kommun

Beslut
- Motionen remitteras till Barn- och familjenämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 12 september 2018.

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 42 KS.2018.0178

Remittering av motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning 
och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion och 
föreslår följande:

 Extern expertis tillsätts för analys av det våld som sker i Eslöv.

 Att ärendet sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans 
vilken hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet.

 Att skicka ut en enkät till samtliga Eslövs kommuns invånare om hur de 
själva upplever situationen.

 Att ta fram ett tydligt trygghets och jämlikhetsprogam.

 Vidare att kommunfullmäktige får tydlig återkoppling och redovisning om 
framtida utveckling i ovan frågor.

Beslutsunderlag
 Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan 
för Eslövs kommun 2018

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 19 
september 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 43 KS.2018.0196

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) Förbud mot anti-
demokratisk och extremistisk propaganda 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion och 
föreslår följande:

 Att införa ett allmänt och distinkt förbud mot att icke demokratisk 
propaganda enligt motionens brödtext.

 Att införa ett allmänt och distinkt förbud mot auktoritetsförespråkande, anti-
demokratiska och extremistiska rörelsers verksamhet och företrädande i 
någon form inom kommunens gränser.

 

Beslutsunderlag
 Motion från Håkan Larsson (MP) Förbud mot anti-demokratisk och extremistisk 
propaganda

Beslut
- Motionen remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som efter hörande 
av Kultur- och fritidsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
uppmanas yttra sig senast den 12 september 2018.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 44 KS.2018.0223

Entledigande av Anders Oddsheden (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning
Anders Oddsheden (SD) har på grund av flytt från kommunen avsagt sig uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut
- Anders Oddsheden (SD) entledigas från uppdraget.
- Avgången anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne län
Anders Oddsheden (SD)
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 45 KS.2018.0201

Entledigande av Leif Olsson (S) från uppdraget som ersättare i Barn- 
och familjenämnden samt val därav 

Ärendebeskrivning
Leif Olsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och familjenämnden.

Beslut
- Leif Olsson (S) entledigas från uppdraget.
- Tillsättande av ny ersättare efter Leif Olsson (S) kvarstår till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till
Leif Olsson (S)
Barn- och familjenämnden
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktige
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§ 46 KS.2018.0202

Entledigande av Niklas Sundqvist (M) från uppdraget som ersättare i 
Barn- och familjenämnden samt val därav 

Ärendebeskrivning
Niklas Sundqvist (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
familjenämnden.

Beslut
- Niklas Sundqvist (M) entledigas från uppdraget.
- Tillsättande av ny ersättare efter Niklas Sundqvist (M) kvarstår till nästa 
sammanträde.

Beslutet skickas till
Niklas Sundqvist (M)
Barn- och familjenämnden
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktige
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§ 47

Anmälningar för kännedom 

Ärendebeskrivning
Information om utlämnande av nya SIM-kort till läsplattor.

Anmälningar
 KS.2018.0165-2Granskning av kommunens finansförvaltning, Revisionsrapport 
från KPMG AB
 KS.2018.0155-3Protokoll från Länsstyrelsen Skåne avseende ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige 2018

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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