
Sammanträdesprotokoll
2018-05-28

Kommunfullmäktige

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-19:10

Beslutande Johan Andersson (S) §§48-50
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Lars Månsson (S)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Gabriele Goldhammer (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Simon Ahlström (S)
Catharina Malmborg (M)
Lena Wöhlecke (M)
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Kerstin Brink (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Astrid Nilsson (L)
Laila Vedmar (V)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Kerstin Ekoxe (S)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Janet Andersson (S)
Anette Palm (S)  ersätter David Westlund (S)
Karl-Erik Malmgren (S)  ersätter Mats Löfström (S)
Agneta Nilsson (S)  ersätter Krister Göransson (S)
Miroslav Han (S)  ersätter Fredrik Wikberg (S)
Kamal Hathamuna-Blyborg (S) §§51-58 ersätter Johan 
Andersson (S)
Jeanette Ljungberg (M)
Bo-Göran Hansen (M)  ersätter Christine Melinder (M)
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Leif Persson (SD)
Sofia Hagerin (C)  ersätter Anders Molin (C)
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Göran Frank (L)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)
Arvid Frandsen (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) (vice 
ordförande)
Therese Andersson  (-)
Sven-Olov Wallin (L)  ersätter John Fidler (L)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Kamal Hathamuna-Blyborg (S) §§48-50
Mikael Sonander (C)
Fatima Sharq (MP)
Eva Rebbling (V)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)
Ingemar Lundström (S)
Hanna Barjosef  (S)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (kommunsekreterare)
Christina Nilsson (nämndsekreterare)

Utses att justera Simon Hansson Ahlström (S)
Farid Albahadli (MP)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-06-05  

Protokollet 
omfattar

§§48-58
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
Simon Hansson Ahlström (S) Farid Albahadli (MP)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-06-07

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-06-29

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§48 Val av protokollsjusterare
§49 Ändring av föredragningslistan
§50 Antagande av Översiktsplan Eslöv 2035
§51 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Skapa en 

virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Eslöv
§52 Entledigande av Anne Hansson (S) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen
§53 Fyllnadsval efter Leif Olssons (S) entledigande från uppdrag som 

ersättare i Barn- och familjenämnden
§54 Fyllnadsval efter Niklas Sundqvists (M) entledigande från uppdrag 

som ersättare i Barn- och familjenämnden
§55 Entledigande av Jasmin Safic´ (S) från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige samt ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

§56 Anmälan av interpellation från Therese Andersson (-) till David 
Westlund (S), ordförande i Barn- och familjenämnden: vilket är 
resultatet av 2017 års medborgarförslag och statistisk redovisning?

§57 Anmälan av interpellation från Therese Andersson (-) till David 
Westlund (S): Hur säkerställer David Westlund att Eslövs kommun 
utredningsenhet följer Socialstyrelsens utredningsmetodik BBIC?

§58 Anmälningar för kännedom
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§ 48

Val av protokollsjusterare

Simon Hansson Ahlström (S) och Farid Albahadli (MP) utses till att jämte 
ordföranden, justera protokollet den 5 juni 2018. Henrik Wöhlecke (M) utses till 
ersättare.
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§ 49

Ändring av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:
 
Utgår - Ärende 3, Antagande av ny Miljöpolicy för Eslövs kommun
Tillkommer - Ärende 7b, Entledigande av Jasmin Safic´ från uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Barn- och familjenämnden
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§ 50 KS.2015.0109

Antagande av Översiktsplan Eslöv 2035 

Ärendebeskrivning
Översiktsplan 2001 förklarades inaktuell 2015 enligt beslut i kommunfullmäktige 
den 23 februari, 2015 § 6. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram en ny översiktsplan. Samråd pågick januari-april 2017 och utställning av 
reviderat förslag pågick februari- april 2018. Därefter har antagandehandlingen 
och granskningsutlåtande sammanställts, och markanvändningskarta och texter 
förtydligats. Tidplanen anger planerat antagandet i kommunfullmäktige i maj 2018.

Beslutsunderlag
 §62 KS Förslag till antagande av Översiktsplan för Eslöv 2035
 Antagandehandling Översiktsplan Eslöv april 2018
 Granskningsutlåtande Översiktsplan Eslöv 2035

Beredning
Översiktsplan Eslöv 2035 har tagits fram av Kommunledningskontoret tillsammans 
med Miljö och Samhällsbyggnad i samråd med övriga förvaltningar. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande finns inlagt i antagandehandlingen och ska läsas tillsammans 
med översiktsplanen. Hänvisning till länsstyrelsens specifika synpunkter finns 
inlagda i berörda kapitel i handlingen. I granskningsutlåtandet finns inkomna 
skriftliga synpunkter från utställningstiden med Kommunledningskontorets 
kommentarer. En översiktsplan anger kommunens ställningstagande för den 
långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen och är kommunens viktigaste 
styrdokument gällande markens och vattnets användning samt bebyggelseutveckling.
 
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen vara aktuell och detta ska prövas 
varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Planeringen för en framtida användning 
av mark och vatten inom kommunen har stor betydelse för framtida möjligheter och 
förutsättningar att fortsätta utvecklas. Eslövs kommun ingår i ett större sammanhang 
med många aktörer och många intressen. Det innebär att det finns en lång rad olika 
faktorer som behöver tas i planeringen, allt från internationella, nationella och 
regionala mål och styrdokument till kommunens egna policydokument, strategier och 
handlingsplaner. Kommunen står globalt inför en rad gemensamma utmaningar; 
minskande biologisk mångfald, effekter av klimatförändringarna, ökande klyftor 
mellan människor och en åldrande befolkning.
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Vad vi gör inom Eslövs kommun spelar roll, för oss själva och för kommande 
generationer. Kommunens tre målbilder Regional stjärna, Hållbara lägen och Lätt att 
leva livet, grundar sig på de styrkor, utmaningar och den omvärld som Eslövs 
kommun har och står inför. Staden, byarna och landsbygden ska tillgodose behov för 
dem som lever idag utan att äventyra behoven för framtidens invånare. 
Översiktsplanen ska bidra till en hållbar utveckling för kommunen och för samhället 
i stort. Det är det övergripande målet. Utvecklingen inom kommunen har ett stort 
avtryck också utanför våra kommungränser och på pendlingsmönster, vattenkvalitet 
och livsmiljöer för djur och växter. Därför är de allmänna intressena styrande för 
vägvalen. Med hänsyn till många skilda frågor ska kommunen göra avvägningar och 
välja det som gynnar de allmänna intressena mest. I den långsiktiga planeringen ska 
beslut och prioriteringar stödja utvecklingen av hållbara strukturer, för människor 
och för natur. Det handlar om planering för att det ska vara lätt att leva livet– för 
samhällen som stödjer ett rörligt vardagsliv, med tillgång på gröna rekreativa miljöer, 
goda gång- och cykelmöjligheter för barn och vuxna och god tillgång till 
kollektivtrafik. Det handlar också om att stödja ett befintligt och växande näringsliv 
och se möjligheter i både förnyelse och befintliga förutsättningar. Vattnet och 
naturvärden är förutsättningarna som ger mervärden i våra samhällen. Eslövs 
kommun har hållbara lägen och en mångfald av platser i hela kommunen, och 
behöver satsa och prioritera för att bibehålla och utveckla dem och stärka Eslöv som 
en regional stjärna.
 
Översiktsplanen för Eslöv 2035 kommer att finnas i tryckt version och som digital 
översiktsplan på Eslövs kommuns hemsida. Den digitala översiktsplanen är 
interaktiv och ger möjlighet att zooma in på ytor utanför Eslöv och byarna, samt att 
tända lager för olika hänsyn (till exempel strandskydd, arkeologi).

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Johan Andersson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bertil Jönsson (NKE) yrkar med instämmande av Annette Linander (C), Håkan 
Larsson (MP), Therese Andersson (-), Fredrik Ottesen (SD), Astrid Nilsson (L) och 
Leila Vedmar (V) att området väster om Väster med 600 nya bostäder tas bort från 
planen och för övrigt bifall till antagande av översiktsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att anta översiktsplanen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sida 9 (18)



Sammanträdesprotokoll
2018-05-28

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ-röst för bifall till 
Bertil Jönsson (NKE) med fleras yrkande. Omröstningen utfaller med 25 JA-röster 
och 21 NEJ-röster. Se bilaga.
 

Beslut
- Översiktsplan Eslöv 2035 antas.

Reservationer
Ledamöterna i Nya Kommunpartiet Eslöv, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, 
Miljöpartiet och Therese Andersson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Bertil Jönsson (NKE) med fleras ändringsyrkande.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Länsstyrelsen i Skåne
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§ 51 KS.2018.0261

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Skapa en virtuell 
aktivitets- och upplevelsepark i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige lämnat  en motion. Han föreslår 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att  låta utreda möjligheterna att 
utveckla och etablera en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i kommunen.

Beslutsunderlag
 Motion från Håkan Larsson (MP) Skapa en virtuell aktivitets- och 
upplevelsepark i Eslöv

Beslut
- Motionen remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande senast den 31 oktober 2018.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen i december 2018
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§ 52 KS.2018.0271

Entledigande av Anne Hansson (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning
Anne Hansson (S) har till kommunfullmäktige lämnat in sin avsägelse från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Anne Hansson (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen

Beslut
- Anne Hansson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Anne Hansson
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 53 KS.2018.0201

Fyllnadsval efter Leif Olssons (S) entledigande från uppdrag som 
ersättare i Barn- och familjenämnden 

Ärendebeskrivning
Leif Olsson (S) entledigades från uppdraget som ersättare i Barn- och 
familjenämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018. Platsen 
lämnades vakant.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 45, 2018 Entledigande av Leif Olsson (S) från 
uppdraget som ersättare i Barn- och familjenämnden samt val därav

Beslut
- Henrik Månsson (S) utses till ny ersättare i Barn- och familjenämnden efter Leif 
Olsson (S).

Beslutet skickas till
Henrik Månsson
Barn- och familjenämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 54 KS.2018.0202

Fyllnadsval efter Niklas Sundqvists (M) entledigande från uppdrag som 
ersättare i Barn- och familjenämnden 

Ärendebeskrivning
Niklas Sundqvist (M) entledigades från uppdraget som ersättare i Barn- och 
familjenämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018. Platsen 
lämnades vakant.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 46, 2018 Entledigande av Niklas Sundqvist (M) 
från uppdraget som ersättare i Barn- och familjenämnden samt val därav

Beslut
- Liselott Svensson (M) utses till ny ersättare i Barn- och familjenämnden efter 
Niklas Sundqvist (M).

Beslutet skickas till
Liselott Svensson
Barn- och familjenämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 55 KS.2018.0303

Entledigande av Jasmin Safic´ (S) från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Jasmin Safic´ (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från sina 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Jasmin Safic´ (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslut
- Jasmin Safic´ (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
- Avgången anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
- Platsen som ledamot i Barn- och familjenämnden lämnas vakant tillsvidare.

Beslutet skickas till
Jasmin Safic´
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
KF 18/6
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§ 56 KS.2018.0180

Anmälan av interpellation från Therese Andersson (-) till David 
Westlund (S), ordförande i Barn- och familjenämnden: vilket är 
resultatet av 2017 års medborgarförslag och statistisk redovisning? 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har till David Westlund (S), ordförande i Barn- och 
familjenämnden ställt en interpellation angående resultatet av 2017 års 
medborgarförslag och statistisk redovisning.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Therese Andersson (-) till David Westlund (S ) och Barn- och 
familjenämnden Vilket är resultatet av 2017 års medborgarförslag och statistisk 
redovisning?

Beredning
Yrkanden
Håkan Larsson (MP) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar att interpellationen inte får 
ställas. Therese Andersson (-) yrkar att den ska få ställas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen inte får ställas.

Beslut
- Interpellationen får inte ställas.

Reservation
Therese Andersson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Therese Andersson
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§ 57 KS.2018.0179

Anmälan av interpellation från Therese Andersson (-) till David 
Westlund (S): Hur säkerställer David Westlund att Eslövs kommun 
utredningsenhet följer Socialstyrelsens utredningsmetodik BBIC? 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har till David Westlund (S), ordförande i Barn- och 
familjenämnden ställt en interpellation enligt följande:
Hur säkerställer David Westlund att Eslövs kommun utredningsenhet följer 
Socialstyrelsens utredningsmetodik BBIC?

Beslutsunderlag
 Interpellation från Therese Andersson (-) till David Westlund (S) Hur 
säkerställer David Westlund att Eslövs kommun utredningsenhet följer 
Socialstyrelsens utredningsmetodik BBIC?

Beredning
Yrkanden
Håkan Larsson (MP) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar att interpellationen inte får 
ställas. Therese Andersson (-) yrkar att den ska få ställas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen inte får ställas.

Beslut
- Interpellationen får inte ställas.

Reservation
Therese Andersson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

 

Beslutet skickas till
Therese Andersson
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§ 58

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2018.0273-1Nya Kommunpartiet Eslöv (NKE) Redovisning av erhållet 
lokalt partistöd
 KS.2018.0273-2Nya Kommunpartiet Eslöv (NKE) Granskningsrapport
 KS.2018.0274-1Årsredovisning 2017 Sydarkivera
 KS.2018.0274-2Revisionsrapport för Sydarkiveras årsredovisning 2017
 KS.2018.0274-3Revisionsberättelse för 2017 Sydarkivera
 KS.2018.0274-4Sydarkiveras beslut § 4, 6 april 2018 Årsredovisning 2017
 KS.2018.0283-1Missiv från kommunrevisionen avseende Granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
 KS.2018.0283-2Rapport från KPMG AB Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2018
 KS.2018.0223-4Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne avseende ny ledamot i 
kommunfullmäktige

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.

Sida 18 (18)


	999ec8be-8fc5-445e-ab01-751f75f200af.docx
	Bevis om anslag
	Justeringsdatum

	1f889e2d-25c2-4649-8c84-5cd87672fcee.docx
	INNEHÅLL

	9fa50407-d7fc-4cce-a784-63690705a9c8.docx
	3c67a565-76ad-4a07-be3c-e04f484cf64b.docx
	bf924bd8-4508-4a63-bf47-a09f550391a4.docx
	Ärendebeskrivning
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	132cdb34-f564-435c-8a02-1207703cb365.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	37f930e0-f5f2-4f95-9af7-356b001c018d.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	e470c733-496b-47c7-9769-30a4bc2566c5.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	0d8a912e-a006-4bea-94a0-9704ea625dd6.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	41b79c82-9ad1-4a97-84b7-3ffd47c34a32.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	9adb9d5b-4c78-4303-a633-cd4267853b17.docx
	Ärendebeskrivning
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	aff36fe3-8601-49c9-9cb6-57c25968499d.docx
	Ärendebeskrivning
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	ec50597a-8dc0-4034-9447-85f5756095b4.docx
	Anmälningar
	Beslut


