
Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshuset, Sahlin-Möller kl. 17:00-18:15

Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande)
Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande)
Annette Linander (C) (2:e vice ordförande)
Fredrik Ottesen (SD)
Håkan Larsson (MP)
Tony Hansson (S)
Catharina Malmborg (M)
Johan Sandqvist (SD)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
David Westlund (S)
Anne Hansson (S)  ersätter Janet Andersson (S)
Mikael Wehtje (M)  ersätter Christine Melinder (M)
Bertil Jönsson (NKE)  ersätter Anders Molin (C)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Marlén Ottesen (SD)
Lars Månsson (S)
Lena Wöhlecke (M)
Farid Albahadli (MP)
Göran Granberg (SD)
Bengt Andersson (M)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (kommunsekreterare)
Tomas Nilsson (ekonomichef)
Eva Hallberg (kommundirektör)
Agneta Fristedt (kommunjurist)

Utses att justera Johan Sandqvist (SD)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-03-15  

Protokollet 
omfattar

§§33-56

Sida 1 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Johan Andersson (S)

Justerande
Johan Sandqvist (SD)

Sida 2 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-03-07

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-03-16

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-04-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Gaelle Syde

Sida 3 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

INNEHÅLL
§33 Val av justerare
§34 Godkännande av föredragningslistan
§35 Svar på remiss angående översyn av översiktsplan för Malmö
§36 Yttrande över medborgarförslag om att förbjuda rökning vid 

kommunens evenemang
§37 Yttrande över motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin 

(C) angående inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster
§38 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan 

Sandqvist (SD) om insamling av pengar
§39 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran 

Windén (NKE) om samordnad administration
§40 Yttrande till mark- och miljödomstolen över Svenska Kaolin AB:s 

komplettering av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Mål 
nr M1180-14

§41 Finansiering av rivning av byggnader på Långåkra 1:10
§42 Begäran om utökad ram för hyrestillägg för Kvarngatan 14C i 

Eslöv
§43 Lokalförändringar för resursskolorna
§44 Antagande av detaljplan för Abborren 2 i Eslöv, Skåne län
§45 Antagande av detaljplan för Abborren 10 i Eslöv
§46 Förslag till antagande av detaljplan för kvarteret Slaktaren 25 med 

flera, Eslövs kommun
§47 Antagande av detaljplan för Gåsen 8 i Eslöv
§48 Yttrande över revisionsrapport "Drift och underhåll av kommunens 

webbsida"
§49 Årsredovisning 2016 för Eslövs kommun inklusive de kommunla 

bolagen
§50 Ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2017
§51 Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 

vigselförrättare
§52 Entledigande av Ulf Holmgren (SD) som begravningsförrättare
§53 Lokal för sysselsättning och träffpunkt inom socialpsykiatri

Sida 4 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§54 Rådet för Hälsa och Trygghet 2017
§55 Redovisning av delegeringsbeslut
§56 Anmälningar för kännedom

Sida 5 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 33

Val av justerare

Johan Sandqvist (SD) utses till att jämte ordförande justera protokollet den 15 mars 
2017.
Tony Hansson (S) utses till ersättare.

Paragrafen är justerad
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§ 34

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
Ärende 19b - Lokal för sysselsättning och träffpunkt inom socialpsykiatri.

Paragrafen är justerad
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§ 35 KS.2017.0005

Svar på remiss angående översyn av översiktsplan för Malmö 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att en översyn av översiktsplanen ska ske 
under pågående mandatperiod och har sänt ut en samrådshandling för granskning och 
synpunkter. Malmös översiktsplan antogs den 22 maj 2014.

Översiktsplanen innehåller inga förslag till ändringar utan är en översyn av 
översiktsplanens aktualitet och de förändringar som gör att planen i vissa avseende 
behöver ses över. Översiktsplanen innehåller nya bostadspolitiska mål för Malmö.

Efter samrådet kommer ett förslag till reviderad översiktsplan att tas fram och ställs 
ut under 2017. Målet är att kommunfullmäktige kan anta en reviderad översiktsplan 
våren 2018.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på remiss Malmö översiktsplan
 Översiktsplan för Malmö Aktualitetsprövning och översyn 2016-17 Underlag 
för samråd
 E-post Samråd angående översyn av Översiktsplan för Malmö

Beredning
Kommunledningskontoret har granskat samrådshandlingen. Eslövs kommun har inga 
specifika synpunkter på samrådshandlingen.

Malmö kommun har i sin roll som regional tillväxtmotor och som största stad i 
Skåne en dragkraft och ställning som påverkar samtliga kommuner i Skåne. Med 
anledning av det stödjer Eslövs kommun Malmö kommuns initiativ att se över sin 
översiktsplan för att utveckla och förfina de delar som lyfts i översynen och 
samrådshandlingen. Det är för tidigt att veta om och vilken påverkan inriktning och 
innehåll i översiktsplanen kan ha ur ett mellankommunalt perspektiv, då den inte 
innehåller några egentliga förslag. Samrådet berör endast inriktningen på översynen 
av nuvarande översiktsplan – som till största del är samstämmig med den 
antagandehandling som antogs av kommunfullmäktige 2014. Malmö kommun 
arbetar föredömligt med fördjupningar, tematiska tillägg och andra kompletterande 
underlag/utredningar som påverkar den fysiska planeringen.

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S), Håkan Larsson (MP) och Håkan 
Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till Malmö 
Stad.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§ 36 KS.2016.0328

Yttrande över medborgarförslag om att förbjuda rökning vid 
kommunens evenemang 

Ärendebeskrivning
Lena Ljungqvist har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om att 
rökning ska förbjudas vid de evenemang som anordnas av kommunen. 
Förslagsställaren anför att kommunens evenemang ska vara tillgängliga för alla – 
även allergiker – och att detta inte är fallet idag. Kultur- och fritidsnämnden samt 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ombetts att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Yttrande över medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 6, 2017 Medborgarförslag om 
att förbjuda rökning vid kommunens evenemang (2/3)
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 82, 2016 Yttrande angående 
medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens evenemang
 Medborgarförslag om  att förbjuda rökning vid kommunens evenemang

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver båda i 
sina yttranden att det är förbjudet att röka i samtliga av Eslövs kommuns lokaler, 
men att det är svårare att reglera rökning vid evenemang utomhus. Nämnderna 
hänvisar till den statliga utredning om tobakslagen som nyligen avslutats, vilken 
innehåller förslag om ett utvidgat rökförbud. Något konkret lagförslag finns 
emellertid ännu inte, och Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Eslövs kommun 
avvaktar ett sådant.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver att utredningen i fråga även lyfter 
möjligheten att reglera rökning genom lokala ordningsföreskrifter, men att det finns 
vissa hinder för sådana. Nämnden bedömer att lokala ordningsföreskrifter som 
reglerar rökning inte är möjligt i Eslövs kommun, av såväl juridiska som praktiska 
skäl. Båda nämnderna föreslår således att medborgarförslaget avslås.
 
Kommunledningskontoret har ingenting att invända mot nämndernas bedömning och 
anser därför också att medborgarförslaget ska avslås.

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att avslå medborgarförslag om att förbjuda rökning 
vid kommunens evenemang.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 37 KS.2016.0459

Yttrande över motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) 
angående inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en 
motion i vilken de yrkar på att Eslövs kommun snarast inför ett inköpsförbud mot 
hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, samt att Eslövs kommun 
på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av 
produkter som innehåller mikroplaster. I motionen beskrivs de miljöproblem som 
följer med användning av mikroplaster, såsom kosmetiska produkter och hygien- och 
hushållsprodukter, och att kommunen har möjlighet att vidta åtgärder på lokal nivå i 
avvaktan på utredningar och ny lagstiftning.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ombetts att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Yttrande över motion angående inköpsförbud av produkter med mikroplaster
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9, 2017 Motion om 
inköpsförbud av mikroplast (2/3)
 Motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) Inköpsförbud för 
artiklar som innehåller mikroplaster
 Eslövs miljömålsprogram antagen april 2016

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beskriver i sitt yttrande problematiken med 
mikroplaster och dess miljöeffekter. Enligt nämnden är det oklart om det inom 
kommunorganisationen används produkter med mikroplast, men att det 
uppskattningsvis inte görs i någon stor omfattning. Ett förbud som det motionen 
föreslår skulle därför i första hand fungera som ett pedagogiskt styrmedel för att 
uppmärksamma problemet. Nämnden anser att information till allmänheten kan vara 
ett bra komplement till ett inköpsförbud.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden poängterar också att hygien- och 
rengöringsprodukter troligtvis är en liten källa i sammanhanget, medan 
konstgräsplaner, byggmaterial och nedskräpning pekas ut som potentiellt större orsak 
till förekomsten av mikroplaster i miljön. Nämnden föreslår därför att motionen 
bifalls samt att riktlinjer för konstgräsplaner, material på löparbanor, lekplatser med 
mera tas fram inom ramen för den kemikalieplan som ska tas fram (enligt Eslövs 
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miljömålsprogram, avsnitt 3.1.1).

Kommunledningskontoret ser positivt på det som anförs i motionen, och har 
ingenting att invända mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning. I 
enlighet med nämndens förslag bör det föreslagna förbudet, samt andra 
informationsinsatser, emellertid beaktas inom ramen för miljömålsarbetet och den 
kommande kemikalieplanen. I miljömålsprogrammet framgår det att 
kemikalieplanen ”ska fokusera på hela kommunens kemikalieanvändning, 
kemikaliekrav på inköpta varor och tjänster samt utfasning av farliga kemikalier och 
varor med innehåll av farliga kemikalier”. Enligt miljömålsprogrammet ansvarar 
Miljö och Samhällsbyggnad för framtagandet av planen. Mot bakgrund av detta 
anser Kommunledningskontoret att motionen bör anses besvarad.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar 
bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut. Annette Linander (C) och 
Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anse motion angående inköpsförbud för artiklar 
som innehåller mikroplaster besvarad.

Reservationer
Annette Linander (C) och Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 38 KS.2016.0266

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist 
(SD) om insamling av pengar 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion om insamling av pengar. I motionen yrkas på att Eslövs kommun inför 
lokala ordningsföreskrifter gällande insamling av pengar, i vilka det framgår att 
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om 
inte insamlingen är del i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. Motionärerna hänvisar till att liknande ordningsföreskrifter finns i flera 
andra kommuner.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om insamling av pengar
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197 Motion från F Ottesen 
(SD) och J Sandqvist (SD) om insamling av pengar (2/2)
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) om insamling av 
pengar

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt yttrande de legala 
förutsättningarna för att få utfärda lokala ordningsföreskrifter, och föreslår därefter 
att motionen bifalls. Nämnden föreslår därmed att revidera de lokala 
ordningsföreskrifterna med ”§ 13 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av 
pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling ska ske i samband 
med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”

Av nämndens yttrande framgår att lokala ordningsföreskrifter enbart får utfärdas i 
den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats, att 
de måste vara utformade med sådan exakthet att de går att övervaka och tillämpa, 
samt att förbud och påbud bör begränsas till att gälla endast för sådana områden där 
ett verkligt behov föreligger. Kommunledningskontoret anser inte att Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har visat på att de föreslagna ordningsföreskrifterna lever 
upp till de nämnda kraven, och anser därför att motionen ska avslås.

Det finns i nämndens beslut ingenting som beskriver en sådan ordningsstörning – 
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vare sig generellt eller på en särskild plats – att det kan anses motiverat att utfärda 
lokala ordningsföreskrifter av det slag som föreslås. Inte heller är den föreslagna 
ordalydelsen tillräckligt precis för att klargöra vilken typ av insamling av pengar som 
är tillåten och vilken som kräver polismyndighetens tillstånd. De ordningsföreskrifter 
och underlag som förekommer i andra kommuner och som föreslås av 
kommunförbundet bör tas i beaktande endast i den mån det föreligger ett påvisat 
behov i Eslövs kommun. Kommunledningskontoret anser därför att motionen bör 
avslås.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Håkan Larsson (MP), Tony Hansson (S), Håkan Svensson-
Sixbo (V) och Annette Linander (C) yrkar bifall till Kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till motion och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att avslå motion om insamling av pengar.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 39 KS.2016.0382

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén 
(NKE) om samordnad administration 

Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommfullmäktige lämnat in 
en motion om samordnad administration. I motionen beskrivs det att den centrala 
administrationen för styrelser och nämnder har en tendens att öka trots hjälpmedel 
såsom IT och samordning mellan datasystem. Ett sätt att minska administrationen är 
att samordna en del mellan kommuner eller att köpa tjänster externt.
I motionen yrkas på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till att minska kostnaderna för administration, genom exempelvis olika former av 
samordning.
 
Kommunstyrelsen har ombetts att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Yttrande över motion om samordnad administration
 Motion om samordnad administration från Nya Kommunpartiet (NKE)

Beredning
Kommunledningskontoret instämmer i motionens beskrivning om att 
administrationen i den offentliga sektorn rent generellt är omfattande, trots olika 
former av IT och datasystem. Av den anledningen görs också kontinuerliga 
översyner av administrationen inom samtliga Eslövs kommuns verksamheter. I vissa 
fall är det viktigt att administrationen är placerad nära kärnverksamheten eller 
utföraren, såsom är fallet bland annat inom skol- och omsorgsverksamhet; i andra fall 
är det lämpligt att samordna administrationen kommuncentralt, vilket är fallet med 
budget-, löne- och HR-administration; medan det i vissa fall finns möjlighet och skäl 
att samordna administration med andra kommuner, statliga myndigheter eller privata 
aktörer, såsom är fallet i fråga om exempelvis upphandling och 
destinationsutveckling. Dessa bedömningar och beslut görs dock inte lämpligast 
uppifrån och i generella termer, utan med utgångspunkt i respektive verksamhet och 
dess behov. Kommunledningskontoret ser därför inte skäl att göra en övergripande 
utredning som motionen föreslår.

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till motion och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att avslå motion om samordnad administration.

Reservation
Bertil Jönsson (NKE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 40 KS.2015.0186

Yttrande till mark- och miljödomstolen över Svenska Kaolin AB:s 
komplettering av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Mål nr 
M1180-14 

Ärendebeskrivning
Svenska Kaolin AB har till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, inkommit 
med komplettering av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning rörande ansökan om 
tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till täkt för brytning av kaolinråvara inom 
ett område av Billinge fälad. Ansökan omfattar även tillstånd enligt 7 kap. 28 § 
miljöbalken avseende Natura 2000-området Jällabjär samt dispenser från artskydd, 
biotopskydd och strandskydd. Huvuddelen av verksamhetsområdet ligger i Eslövs 
kommun samt Klippans kommun. Den ingivna kompletteringen av ansökan är 
föranledd av vad som framkom vid huvudförhandlingen i målet, som hölls i maj 
2016.

Kommunstyrelsen i Eslövs kommun har som fastighetsägare till Billinge 7:3 getts 
möjlighet att lämna synpunkter med anledning av den ingivna kompletteringen.

Beslutsunderlag
 Komplettering av ansökan från Svenska Kaolin AB
 Kommunstyrelsens beslut § 108, 2015 Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen över Svenska Kaolin AB:s ansökan enligt miljöbalken på 
fastigheterna Billinge 1:1 med flera i Eslöv
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64, 2015 Yttrande till Mark- 
och miljödomstolen avseende Svenska Kaolin AB:s ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken, mål M 1180-4

Beredning
Kompletteringarna besvarar 15 föreläggandepunkter från mark- och miljödomstolen. 
Kompletteringarna bemöter också några yttranden som inkommit från 
remissinstanser i målet. Svenska kaolin AB framför i kompletteringarna sina slutliga 
yrkanden och slutliga villkorsförslag.

Kommunstyrelsen har inkommit med yttrande till mark- och miljödomstolen den 16 
juni 2015. Kompletteringarna i målet föranleder inte att Eslövs kommun bör ändra 
sina tidigare inlämnade synpunkter och yrkanden.
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Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande till mark- och 
miljödomstolen med anledning av kompletteringarna i målet.

Yrkanden
Bertil Jönsson (NKE), Håkan Svensson-Sixbo (V), Henrik Wöhlecke (M), Annette 
Linander (C), Håkan Larsson (MP), Tony Hansson (S) och Fredrik Ottesen (SD) 
yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Förslag till yttrande skickas som kommunstyrelsens yttrande till mark- och 
miljödomstolen.

Beslutet skickas till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Tillväxtavdelningen.

Paragrafen är justerad

Sida 19 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 41 KS.2016.0501

Finansiering av rivning av byggnader på Långåkra 1:10 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun äger jordbruksfastigheten Långåkra 1:10 som utgör en del av 
kommunens markreserv. På fastigheten finns en äldre gård som tidigare har ingått i 
ett gårdsarrende och som har varit bebodd fram till år 2013. En brand inträffade i 
uthuset i september 2016. Uthuset har blivit totalskadat efter branden. Bostadshuset 
är i mycket dåligt skick. Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 158, 2016 
ska byggnaderna rivas.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Finansiering av rivning av byggnader på Långåkra 110
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 158, 2016 Rivning av byggnaderna 
på Långåkra 1:10

Beredning
Försäkringsbolagets skadereglerare har den 7 oktober 2016 genomfört en 
skadebesiktning av fastigheten. Försäkringen ersätter rivning, sanering och 
markåterställning samt en dagsvärdeersättning vid en kontantreglering. Ersättningen 
omfattar endast det totalskadade uthuset och inte bostadshuset. Serviceförvaltningen 
har uppskattat kostnader för rivning av båda byggnaderna och återställning av 
marken till cirka 730 000 kronor. Kommunens del av kostnaderna är beräknade till 
cirka 300 000 kronor. Rivningskostnaderna ryms inte inom 
Kommunledningskontorets budget för drift av markreserv. Finansiering bör därför 
ske utifrån kommunstyrelsens disponibla medel för oförutsedda behov.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
-  Kommunledningskontoret beviljas 300 000 kronor från Kommunstyrelsens 
disponibla medel för oförutsedda behov, för kostnader i samband med rivning av 
byggnaderna på Långåkra 1:10.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Paragrafen är justerad
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§ 42 KS.2017.0057

Begäran om utökad ram för hyrestillägg för Kvarngatan 14C i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden begär ekonomisk kompensation för hyrestillägg 
avseende Kvarngatan 14 C i Eslöv. Hyran höjs eftersom åtgärder vidtagits för att 
åtgärda brister i brandskydd. Begärd kompensation motsvarar hyresökningen med 
36 830 kronor per år.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om utökad ram för hyrestillägg Kvarngatan 14C
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 7, 2017 Hyrestillägg för att åtgärda brister 
i brandskydd för gruppbostad, Kvarngatan 14C i Eslöv

Beredning
Nämnden har i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna prövat om den 
tillkommande kostnaden kan finansieras inom ram och konstaterat att så inte är fallet. 
Tre brandskyddsärenden har nyligen hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 
utan begäran om medel. Hyreskostnaderna i de tre fallen innebär ökade kostnader 
med totalt 131 000 kronor per år. Nämndens budget för 2017 är på 542,7 miljoner 
kronor. Nämnden tillförde i budget 2017, 15 miljoner kronor bland annat för att 
skapa ekonomisk buffert. I budgeten, framgår att det är väsentligt att nämndens 
pågående översyn leder till kostnadsbesparingar för att uppnå ekonomi i balans. 
Nämnden antog 2015 ett program för att uppnå ekonomisk balans med 14 åtgärder. 
Nämndens ekonomiska resultat för 2016 är ett underskott med 11,1 miljoner kronor. 
Underskottet 2015 var 9,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen bland annat ansvar att ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos 
fullmäktige, övriga nämnder göra de framställningar som behövs.

Inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde pågår ett större förändringsarbete 
kring hemtjänst/hemvård för att bland annat bidra till att uppnå ekonomisk balans, se 
nämndens ekonomiska analys i årsredovisning 2016 för Eslövs kommunen. 
Verksamheten har volymmässigt och kostnadsmässigt expanderat kraftigt under flera 
år. Ett stort utvecklingsprojekt pågår samtidigt inom hälso- och sjukvård med osäker 
ekonomisk effekt.
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Kommunledningskontoret föreslår avslag på begäran av kompensation samt att Vård- 
och omsorgsnämnden löpande under året ska informera kommunstyrelsen om 
vidtagna och planerade åtgärder för att uppnå verksamhetsmässig och ekonomisk 
balans.

Yrkanden
David Westlund (S) yrkar bifall till avslagsförslaget men däremot yrkar att andra 
delen av KOmmunledningskontorets förslag angående löpande rapportering från 
Vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen ska strykas. Henrik Wöhlecke (M) 
och Annette Linander (C) instämmer i David Westlunds (S) yrkande.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram med 36 830 kronor per år 
avslås.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgnämnden

Paragrafen är justerad
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§ 43 KS.2017.0048

Lokalförändringar för resursskolorna 

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få disponera 
Lapplandsvägen för resurskolverksamhet från och med höstterminen 2017. 
Lokalerna används idag som ersättningslokal för Skyttebo förskola. Under flera år 
har lokalerna använts för förskolans och skolans behov. Nämnden meddelar 
samtidigt att man lämnar lokalerna på Halabacken ”Klausastället”.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Lokalförändringar för resursskolorna
 Barn- och familjenämndens beslut § 10, 2017 Lokalförändringar för 
resursskolorna

Beredning
Lapplandsvägen har under flera år använts till och från för förskolans och 
grundskolans behov som ersättningslokal. Nämnden föreslår att få disponera lokalen 
tillsvidare för resursskolans behov och för mottagningsskola. Hyran är på 681 000 
kronor per år. Ärendet har lyfts i det pågående beredningsarbetet inför budget 2018 
inom den kommunövergripande strategiska lokalförsörjningsgruppen. Nämnden 
lämnar samtidigt nuvarande lokaler för resursskolan på Halabacken med en hyra på 
424 000 kronor. Även frågan om annan nämnd har behov av lokalerna på 
Halabacken har behandlats i lokalförsörjningsgruppen. Kommunledningskontoret 
konstaterar att utifrån de nya riktlinjerna ska strategiska lokalbehov behandlas samlat 
avseende alla förvaltningars behov inom det förslag gruppen överlämnar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen varje år under våren.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att på grund av att nämnden behandlat 
ärendet före de nya gällande riktlinjerna trätt i kraft, att behovet av besked före 
terminsstart föreligger, att ärendet lyftes i den strategiska lokalförsörjningsgruppen, 
att lokalbehovet på kort och längre sikt för LM-skolor i Eslövs tätort nyligen 
behandlats av kommunstyrelsen samt att barn- och elevunderlaget ökar bör 
kommunstyrelsen kunna fatta beslut i frågan i särskild ordning före den strategiska 
lokalförsörjningsgruppen lämnar sitt samlade förslag senare i vår.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Barn- och familjenämndens begäran både avseende att få disponera 
Lapplandsvägen tillsvidare samt att lämna lokalerna på Halabacken beviljas.
- Det överlämnas till den strategiska lokalförsörjningsgruppen att inför sitt samlade 
lokalförsörjningsförslag i vår beakta om annan hyresgäst inom kommunen har behov 
av fastigheten på Halabacken, om inte ska fastigheten säljas till sommaren.
- Mellanskillnaden i hyreskostnad för Barn- och familjenämndens regleras inte med 
tanke på beloppets storlek i förhållande till nämndens totala budget.

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden.
Kommunledningskontoret, lokalstrateg

Paragrafen är justerad

Sida 25 (44)



Sammanträdesprotokoll
2017-03-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 44 KS.2015.0082

Antagande av detaljplan för Abborren 2 i Eslöv, Skåne län 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt §43, 2015 att ett detaljplaneförslag upprättas 
för Abborren 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Region Skånes 
öppenvårdsverksamhet i de två till tre nedre planen och bostäder i de två till tre övre. 
Förslag till detaljplan har förra sommaren varit på samråd och under hösten varit på 
granskning och ligger nu färdigt för antagande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Abborren 2 i Eslöv, Skåne län
 Planbeskrivning  och genomförandebeskrivning Abborren 2
 Plankarta Abborren 2-Model
 Granskningsutlåtande Abborren  2

Beredning
Planförslaget har varit utsänt på samråd och granskning till myndigheter och 
sakägare för att ge möjlighet till att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och 
kommunens kommentarer till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.
Synpunker angående buller och risker kan nämnas. En bullerutredning och 
riskutredning har nu gjorts. Denna visar att tilltänkt bebyggelse klarar gällande krav. 
Vidare har synpunkter på dagvatten och översvämningsrisker funnits. 
Planhandlingarna kompletteras med information och åtgärder om detta. Sammantaget 
har få yttrande yttranden inkommit.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
 - Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Abborren 2, Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelning för vidarexpediering.

Paragrafen är justerad
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§ 45 KS.2015.0195

Antagande av detaljplan för Abborren 10 i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt §195, 2015 att ett detaljplaneförslag 
upprättas för Abborren 10. Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt Brahehälsan 
verksamhet, som idag är inrymd i lokalerna. Förslaget bygger på stenstadens princip, 
genom att sluta gaturum och kvarteret i hela tomtgränsens längd. Förslag till 
detaljplan har förra sommaren varit på samråd och under hösten varit på granskning 
och ligger nu färdigt för antagande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan Abborren 10 i Eslövs, Skåne län
 Planbeskrivning och genomförandebeskrivning Abborren 10
 Plankarta Abborren 10 Antagande-Model
 Granskningsutlåtande för Abborren 10

Beredning
Planförslaget har varit utsänt på samråd och granskning till myndigheter och 
sakägare för att ge möjlighet till att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och 
kommunens kommentarer till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.
Synpunker angående buller kan nämnas. Sedan samrådet har en bullerutredning 
gjorts. Denna visar att tilltänkt bebyggelse klarar gällande bullerkrav. Sammantaget 
har få yttrande yttranden inkommit.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Abborren 10, Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelning för vidarexpedieirng.

Paragrafen är justerad
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§ 46 KS.2014.0189

Förslag till antagande av detaljplan för kvarteret Slaktaren 25 med flera, 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ämnar att i en detaljplan pröva möjligheten att bebygga 
kvarteret Slaktaren 25 med flera med bostäder, handel och övriga centrumfunktioner.

Kommunstyreslens arbetsutskott beslöt § 38, 2014 att upprätta detaljplan. 
Detaljplanen har sedan varit ute på samråd under perioden 23 mars 2016 till 24 april 
2016 samt på granskning mellan 9 januari 2017 och 23 januari 2017. Detaljplanen 
har tillämpats med normalt planförfarande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av Detaljplan för Slaktaren 25 med flera
 Plan- och genomförandebeskrivning - Detaljplan för Slaktaren med flera
 Plankarta - Detaljplan för Slaktaren 25 med flera
 Granskningsutlåtande, inklusive inkomna synpunkter under samrådet, översänds 
enligt sändlista för kännedom i enlighet med 5 kap 24 § PBL.

Beredning
Detaljplanen har beretts på Kommunledningskontoret.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. Johan Sandqvist (SD) yrkar däremot 
avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta detaljplan för kvarteret Slaktaren 25 med 
flera, Eslövs kommun.

Reservation
Johan Sandqvist (SD) och Fredrik Ottesen (SD) reserverar sig mot beslutet enligt 
följande:
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"Vi anser att det kommer få stora konsekvenser om denna detaljplan, som innebär att 
sammanlagt 53 parkeringsplatser försvinner, går igenom. 30 platser reserverade för 
allmänheten, 4 platser reserverade för Kultur och Fritidsförvaltningen och 9 platser 
som är reserverade för butikshyresgäster.
Konsekvensen av detta blir en kraftig försämring framförallt för besökare till 
stadsbiblioteket och de butiker som finns i området.
Återigen vill den styrande majoriteten eliminera ytterligare parkeringsplatser utan att 
vare sig temporärt eller permanent ersätta dessa.
Våningsantalet som föreslås variera mellan fyra och sex våningar, för att undvika en 
monoton takfortlinje och möjliggöra ett levande fasaduttryck är ännu en aspekt som 
måste beaktas mer ingående. Främst gäller det Grändhusets bostadskropp där 
skuggstudien visar två alternativ på skuggförändringar beroende på antalet 
våningsplan.
Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att ingen av de alternativ som återges 
kommer att möjliggöra det extremt viktiga solljus som Biblioteket är beroende av för 
att få tillgodogöra sig ljusa lokaler. Dessutom går det att läsa i rapporten att en 
förändring av Grändhusets höjd, från fyra till tre, genererar fler timmar solljus mot 
bibliotekets sydfasad samt det ger ca en meter mer solljus för ett aktivt grändliv. Hur 
många timmar är det samt vad menas med ett aktivt grändliv? Var i studien står det 
att ett aktivt grändliv är ett godtagbart alternativ för det solljus som Biblioteket är så 
beroende av?
Slutligen genomförs det för närvarande en trafikutredning i Eslövs kommun och vi är 
av åsikten att denna ska vara klar och tas i beaktning innan denna detaljplan kan 
beslutas.
Med hänvisning till ovan yrkade vi avslag på förslaget.
Då vårt yrkande ej vann gehör önskar vi reservera oss mot beslutet."

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 47 KS.2014.0126

Antagande av detaljplan för Gåsen 8 i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt §124, 2015 att ett detaljplaneförslag 
upprättas för Gåsen 8. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett fyrtiotal 
lägenheter i upp till fem våningar på fastigheten, som idag rymmer ett enfamiljshus. 
Förslaget bygger på stenstadens princip, genom att sluta gaturum och kvarteret i hela 
tomtgränsens längd. Detta utnyttjar tomten bäst och skärmar bakomvarande 
bebyggelse från buller. Förslag till detaljplan har förra sommaren varit på samråd och 
under hösten varit på granskning och ligger nu färdigt för antagande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Gåsen 8 i Eslöv, Skåne län
 Planbeskrivning  och genomförandebeskrivning Gåsen 8
 Plankarta  Gåsen 8
 Granskningsutlåtande Gåsen 8

Beredning
Planförslaget har varit utsänt på samråd och granskning till myndigheter och 
sakägare för att ge möjlighet till att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och 
kommunens kommentarer till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.
Synpunker angående buller kan nämnas. Sedan samrådet har en bullerutredning 
gjorts. Denna visar att tilltänkt bebyggelse klarar gällande bullerkrav. Vidare har 
synpunkter på dagvatten och översvämningsrisker inkommit. Planhandlingarna 
kompletteras med information och åtgärder om detta. Sammantaget har få yttrande 
yttranden inkommit.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gåsen 8, Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontorets, Tillväxtavdelning för vidarexpedieiring

Paragrafen är justerad
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§ 48 KS.2016.0652

Yttrande över revisionsrapport "Drift och underhåll av kommunens 
webbsida" 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommuns revisorer har genom KPMG AB genomfört en granskning av 
kommunens hemsida gällande drift och underhåll. Syftet med granskningen är att 
kunna bedöma hur kommunens webbsida fungerar.

Granskningsrapporten är framtagen efter dokumentstudier och intervjuer med 
tjänstemän på Kommunledningskontorets juridiska avdelning/ 
kommunikationsenheten och Serviceförvaltningens IT-avdelning.

I sin granskningsrapport konstaterar revisionen att organisationen med en särskild 
kommunikationsenhet och särskilt ansvariga kommunikatörer på förvaltningarna är 
ändamålsenlig. Revisionen menar också att det finns utarbetade riktlinjer för 
kommunikation men att dessa behöver revideras med tanke på den tekniska 
utvecklingen. Detta är för närvarande ett pågående arbete, konstaterar revisionen.

Revisionen konstaterar också i sin rapport att uppdateringen av 
nämndernas/förvaltningarnas sidor är respektive nämnds/förvaltnings ansvar. 
Revisioner menar dock att detta inte fungerar.

I kommunens riktlinjer för kommunikation anges att det ska vara lätt för 
medborgarna att få kontakt med ansvariga tjänstemän. Revisionens test att skicka ett 
e-postmeddelande för att få kontakt visade att detta inte fungerar så bra, menar 
revisionen.
Rapporten konstaterar också att Eslövs kommuns webbsida behöver omstruktureras 
för att bli mer tillgänglig. Ett arbete för att göra detta är planerat under 2017, vilket 
revisionen ser positivt på. Revisionen konstaterar också att de tekniska problem som 
funnits tycks ha eliminerats vid övergång till en molnlösning.
Kommunrevisionen tar fram några rekommendationen kring driften och underhållet 
av kommunens hemsida. Bland annat poängterar revisionen 
kommunikationsenhetens sårbarhet och rekommenderar att man bör upprätta rutiner 
kring arbetsfördelning vid vakanser av personal på enheten.

Beslutsunderlag
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 Förslag till yttrande över revisionsrapport ”Drift och underhåll i kommunens 
webbsida”
 Yttrande över granskningsrapport: Granskning av drift och underhåll av 
kommunens webbsida
 Missiv Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida
 Granskning av Drift och underhåll av kommunens websida

Beredning
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att kommunrevisionen har genomfört 
en granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida. Rapportens innehåll 
kommer att beaktas i enhetens framtida arbete.
I det politiska handlingsprogrammet är visionen tydlig – Eslöv ska bli Skånes bästa 
kommun att bo och leva i. För att kunna möta denna vision har 
Kommunledningskontoret som ett mål att 2017 arbeta fram en övergripande 
kommunikationspolicy för Eslövs kommun, vilken ska antas av kommunfullmäktige. 
Kommunikationspolicyn ska ersätta nu gällande Riktlinjer för kommunikation, från 
2011.
Inom ramen för den övergripande kommunikationspolicyn ska riktlinjer och 
lathundar/handböcker tas fram för vissa huvudområden inom 
kommunikationsområdet. Den övergripande kommunikationspolicyn ska utgöra ett 
stöd i arbetet mot kommunens vision genom att beskriva hur organisationen ska 
kommunicera. Policyn ska genomsyra hela organisationen och omfatta både intern 
och extern kommunikation. Den ska vara ett redskap för hur Eslövs kommun ska 
kommunicera för att uppnå sina mål, hur arbetet ska bedrivas och hur 
ansvarsfördelningen ska se ut när det gäller kommunikation.

En övergripande kommunikationspolicy med kompletterande riktlinjer och 
lathundar/handböcker kommer att säkerställa, om kommunikationspolicyn med 
kompletterande riktlinjer följs, tillgängligheten och de krav som medborgarna och 
andra kan ställa på återkoppling.

Sårbarheten vid kommunikationsenheten, som revisionen påpekar, kommer att 
minskas genom att enheten tar fram rutiner för arbetsfördelning vid vakanser.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
översänder det till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige för anmälan

Paragrafen är justerad
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§ 49 KS.2017.0058

Årsredovisning 2016 för Eslövs kommun inklusive de kommunla 
bolagen 

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Eslövs kommun 2016 inklusive sammanställd redovisning som 
omfattar de bolag som kommunen minst har majoritetsägande i d.v.s. Eslövs Bostads 
AB, Mellanskånes Renhållnings AB och Eslövs Industrifastigheter AB med 
dotterbolag.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2016
 Årsredovisning 2016 Eslövs kommun_slutlig2

Beredning
Kommunens resultat var 47,6 miljoner kronor, varav det verksamhetsmässiga 
resultatet var 44,3 miljoner kronor. Koncernens resultat, vilket är kommunens 
resultat tillsammans med kommunens bolag var 62,5 miljoner kronor.
Kommunens resultat grundas på att kommunstyrelsen/finansförvaltningen genererat 
överskott avseende medel för tillkommande lokalkostnader med 18 miljoner kronor 
vilket inte behövt tas i anspråk under året. I budget 2016 fanns även en buffertpost 
med sex miljoner för ökad befolkning med beaktande av flyktingmottagningen 
hösten 2015 som inte utnyttjats eftersom staten oplanerat beviljade extra statsbidrag 
för ändamålet. Även personalrelaterade poster samt finansnettot har gått bättre än 
antagen budget. Servicenämnden hade i uppdrag att leverera överskott med 10 
miljoner vilket nästa uppfyllts. Det ekonomiska resultatet stärker kommunens 
ekonomi. En del av överskottet föreslås kunna nyttjas i framtiden genom placering i 
Resultatutjämningsreserven.

Sveriges Kommuners Landsting (SKL) prognostiserar att balansen mellan 
kommunernas skatteintäkter, nettokostnadsutveckling samt befolkningsökning blir 
allt svårare i de närmsta åren att matcha, varför Kommunledningskontoret föreslår en 
ytterligare avsättning med 13 miljoner till resultatutjämningsfonden 2016. 
resultatutjämningsfonden avsättning kommer då att omfatta 55 miljoner 2016.

Kultur- och fritidsnämnden har begärt ombudgetering avseende bibliotekets 
renovering av vind samt Servicenämnden begärt ombudgetering för förskola 
Stehag/Gya. Investeringarna kommer att tas upp under budgetprocessen 2018.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Mikael Wehtje (M), Tony Hansson (S), Catharina Malmborg 
(M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisning 2016 för Eslövs kommun 
inklusive de kommunla bolagen.
- Kommunfullmäktige föreslås att avsätta 13 miljoner kronor av resultatet till 
resultatutjämningsreserven.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 50 KS.2017.0094

Ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunen ska under året företrädas genom ombud vid ett flertal bolags- och 
föreningsstämmor. Kommunstyrelsen har därför att välja ombud med ersättare.

Beslutsunderlag
 Ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2017

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att ekonomichefen utses till ombud vid samtliga 
stämmor med kommunjuristen och ekonom Lena Persson som ersättare.

Finns det under året särskilda skäl att annat ombud utses kan detta ske efter att 
kommunen erhållit kallelse till den aktuella stämman.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S), Mikael Wehtje (M) och Håkan Larsson 
(MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Till ombud vid bolag- och föreningsstämmor 2017 utses ekonomichef Tomas 
Nilsson.
- Till ersättare för stämmoombudet utses kommunjurist Agneta Fristedt och ekonom 
Lena Persson.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson
Kommunledningskontoret, Agneta Fristedt
Kommunledningskontoret, Lena Persson
Bolag, föreningar och råd efter förfrågan

Paragrafen är justerad
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§ 52 KS.2017.0079

Entledigande av Ulf Holmgren (SD) som begravningsförrättare 

Ärendebeskrivning
Ulf Holmgren (SD) har till kommunstyrelsen lämnat en avsägelse från uppdraget 
som begravningsförrättare.

Beslutsunderlag
 Avsägelse som begravningsförrättare

Beslut
- Ulf Holmgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som begravningsförrättare.

Beslutet skickas till
Ulf Holmgren
Förtroendemannaregistret

Paragrafen är justerad
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§ 53 KS.2016.0425

Lokal för sysselsättning och träffpunkt inom socialpsykiatri 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ersätta de befintliga lokaler för 
sysselsättning och träffpunkt med en gemensam tillgänglig och större lokal som är 
mer centralt belägen på Kvarngatan 49.

Hittills har personer med psykisk funktionsnedsättning som har beslut om 
sysselsättning erbjudits plats på IPAB eller i Allfixgruppen. IPAB är beläget på 
industriområdet en bit från centrum och Allfixgruppen utgår från en bod på
Maskinvägen. Verksamheten har redan flyttat från IPAB där årshyran låg på 300 000 
kronor. Balders hus, med en hyra på 60 000 kronor, är en träffpunkt för personer med 
psykisk funktionsnedsättning men har inte tillgängliga lokaler.

En gemensam lokal som är tillgänglig och centralt belägen skulle istället ge nya 
möjligheter till att erbjuda en mer varierad sysselsättning och även ge större 
möjlighet till gruppaktiviteter, studiecirklar etcetera vilket troligtvis också blir mer 
attraktivt för yngre personer. Det skulle på ett naturligt sätt bli samordningsvinster 
gällande personalresurser och inte ensamarbete i den utsträckning som det är idag, 
vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö för personalen. En fysisk sammanslagning 
bedöms minska vikariekostnader och samtidigt öka kvaliteten på verksamheterna.

Alternativa hyreskontrakt på fem respektive tio år har tagits fram varav Vård- och 
omsorgsnämnden förordar avtalet på fem år. Detta avtalsförslag ger en ökad hyra på 
79 200 kronor och uppgår sammanlagt till 475 200 kronor.

Beslutsunderlag
 Hyresavtal gällande lokal för sysselsättning och träffpunkt inom socialpsykiatri
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 61, 2016 Lokal för sysselsättning och 
träffpunkt inom socialpsykiatri
 Förslag 5-årsavtal Kvarngatan 49
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 26, 2017 Lokal för sysselsättning och 
träffpunkt inom socialpsykiatrin

Beredning
Kommunledningskontoret har varit delaktiga i framtagandet av förslag till hyresavtal 
och förordrar det femåriga hyresavtalsförslaget på grund av kortare hyrestiden.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S), Annette Linander (C) och Håkan Larsson 
(MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
-          Kommunstyrelsen godkänner att Vård-och omsorgsnämnden ingår det 
femåriga hyresavtalet.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§ 54 KS.2017.0076

Rådet för Hälsa och Trygghet 2017 

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för hälsa och trygghet 24 januari 2017

Beslut
- Protokollet från Rådet för hälsa och trygghet, daterat den 24 januari 2017, läggs till 
handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 55

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2017.0050-3Yttrande över ansökan om antagning i Hemvärnet
 KS.2016.0182-8Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av Enteral 
Nutrition inklusive option på nutritionspumpar
 KS.2017.0071-1Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av hjälpmedel; 
Delområde Kognitionshjälpmedel 2016
 KS.2017.0070-1Gallringsbeslut för kommunarkivet gällande gallringsbara 
handlingar överlämnade av Mellanskånes Renhållnings AB
 KS.2017.0088-1Avtal om projektgenomförande UngDrive Eslöv 2017
 KS.2017.0078-3Yttrande över ansökan om antagande i allmänna hemvärnet
 KS.2016.0068-10Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11, 2017 Begäran 
om samråd för detaljplan för del av Eslöv 53:1, Tågarpsvägen i Eslöv, Eslövs 
kommun
 KS.2016.0351-3Swish Företag - Gasverket
 KS.2016.0548-6Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14, 2017 
Upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning för del av fastigheten Sibbarp 
2:3 för att möjliggöra avstyckning och försäljning
 KS.2017.0046-1Upplåtelseavtal mellan Eslövs Tennisklubb och Eslövs 
kommun
 KS.2017.0054-3Rapport över delegationsbeslut från Miljöavdelningen per 28 
februari 2017

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 56

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2016.0563-8Information gällande revidering om fördelning av anvisningar 
till kommuner 2017
 KS.2016.0563-9Migrationsverkets Operativ chefs beslut om förslag till 
regeringen
 KS.2016.0563-10Aktuellt beslut gällande revidering om fördelning av 
anvisningar till kommuner 2017
 KS.2017.0076-1Protokoll Rådet för hälsa och trygghet 24 januari 2017
 KS.2017.0089-1Direktionsprotokoll 2017-02-09
 KS.2017.0091-3Besvarad årlig uppföljning av LEH för Eslövs kommun 2017
 KS.2017.0103-1Näringslivsutskottets protokoll 2017-02-16

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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