
Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshuset, Sahlin-Möller kl. 17:00-19:30

Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) §§99-116, §§118-126
Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande) §§99-116, §§118-
120, §§122-126
Annette Linander (C) (2:e vice ordförande)
Fredrik Ottesen (SD)
Janet Andersson (S) §§105-126
Håkan Larsson (MP)
Tony Hansson (S)
Catharina Malmborg (M) §§99-121, §§123-126
Johan Sandqvist (SD)
David Westlund (S)
Christine Melinder (M)
Anders Molin (C)
Anne Hansson (S) §§99-104 ersätter Janet Andersson (S), 
§117 ersätter Johan Andersson (S) (ordförande) pga jäv, 
§121 ersätter Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande) pga 
jäv, §122 ersätter Catharina Malmborg (M) pga jäv
Mikael Wehtje (M) §117 ersätter Henrik Wöhlecke (M) 
(vice ordförande) pga jäv
Bertil Jönsson (NKE)  ersätter Håkan Svensson-Sixbo (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anne Hansson (S) §§105-116, §§118-120, §§123-126
Mikael Wehtje (M) §§103-116, §§118-126
Lars Månsson (S)
Lena Wöhlecke (M) §§99-120, §§122-126
Göran Granberg (SD)
Bengt Andersson (M)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (sekreterare)
Anette Persson (avdelningschef)
Tomas Nilsson (ekonomichef)
Eva Hallberg (kommundirektör)
Anna Nordén (HR-chef) §107
Predrag Amanovic (lokalstrateg) §§105-107
Karin Jonsson (landskapsarkitekt, Miljö och 
Samhällsbyggnad) §§99-102
Göran Hallberg (utredningsingenjör, Miljö och 
Samhällsbyggnad) §§99-102
Johan Plambeck (kulturchef, Kultur och Fritid) §103
Lotta Pettersson (kulturutvecklare, Kultur och Fritid) §103
Cecilia Erlandsson (exploateringsingenjör) §104
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Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §108

Utses att justera David Westlund

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-06-07  

Protokollet 
omfattar

§§99-126
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Johan Andersson §§ 99-116, 
118-126

Annette Linander § 117

Justerande
David Westlund
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-05-30

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-06-08

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-07-03

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§99 Val av protokollsjusterare
§100 Ändring av dagordningen
§101 Dispens från strandskyddet för anläggning av kombinerad 

hinderbana/utegym på fastigheten Örtofta 15:4 i Eslövs kommun
§102 Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken för flytt av 

dagvattenutlopp till Kävlingeån för fastigheterna Örtofta 15:4 samt 
21:1 i Eslövs kommun

§103 Förslag till kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025
§104 Yttrande över Kraftringen Nät AB:s ansökan om nätkoncession för 

markkablar i södra Eslöv.
§105 Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022
§106 Godkännande att ingå hyresavtal för moduler vid Sallerupskolan
§107 Ny arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun
§108 Förslag till beslut gällande Eslövs kommuns synpunkter på 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en framtida 
höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping-Malmö.

§109 Upphävande av vattenskyddsföreskrifter tillhörande Flyinge 
vattenverk i Eslöv

§110 Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken 
pådelegation av Länsstyrelsen Skåne

§111 Antagandebeslut av tillägg till detaljplan för del av Rådjuret 1 samt 
del av Eslöv 51:3 och 53:4

§112 Svar på samråd om Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram
§113 Tillägg till fördelning av sociala investeringsbudgeten 2017-

Kapprumsbibliotek
§114 Revidering av riktlinjer för hantering av Eslövs kommuns sociala 

investeringsbudget
§115 Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag
§116 Revidering av Servicenämndens reglemente
§117 Direktiv till ombud vid årsstämma Sydvatten
§118 Vårprognos 2017
§119 Ansökan om bidrag från Eslövs Ridklubb
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§120 Årsredovisning 2016 VA SYD
§121 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och 

Hörby, Mittskåne
§122 Årsredovisningar för 2016  från Selma Sundelius stiftelser
§123 Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 

vigselförrättare i Eslövs kommun, dnr 214-10407-17
§124 Val av representanter till Ringsjöns vattenråd för resterande 

mandatperioden
§125 Redovisning av delegeringsbeslut
§126 Anmälningar för kännedom

Sida 6 (55)



Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 99

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning
David Westlund (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Till ersättare utses Håkan Larsson (MP).
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§ 100

Ändring av dagordningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att ett extra ärende läggs till mellan ärende 4 och 5 och att 
ärende 5 behandlas efter ärende 7.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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§ 101 KS.2017.0284

Dispens från strandskyddet för anläggning av kombinerad 
hinderbana/utegym på fastigheten Örtofta 15:4 i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun inkom den 24 april 2017 
med ansökan om dispens från strandskyddet för att i anslutning till befintlig lekplats 
anlägga en kombinerad hinderbana/utegym. Vidare ska i anslutning till anläggningen 
placeras nya belysningsstolpar.
Ytan som kornmer tas i anspråk uppskattas till cirka 650 - 700 kvadratmeter och 
består enligt ansökan av klippt gräsmatta och kommer efter anläggning bestå av 
barkflis. För att hålla flisen på plats kommer en cirka 100 milimeter hög sarg att 
anläggas runt området. Belysningsstolpar, enligt ansökan tre till antal, kommer att 
placeras så att belysning blir riktad bort från ån.
De åtgärder som planeras berör område för vilket det gäller förordnande om 
strandskydd vid Kävlingeån enligt 7 kap. 14 § Miljöbalken (MB).
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de 
sex särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § i MB beaktas. I detta fall åberopar 
sökande att området som berörs av åtgärderna redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddet syfte (punkt 1).

Beslutsunderlag
 Hörby kommun Förslag till beslut; om dispens från strandskyddet för 
anläggning av kombinerad hinderbana/utegym på fastigheten Örtofta 15:4 i Eslövs 
kommun
 Ansökan om dispens från strandskyddet inom strandskyddat område

Beredning
Åtgärden berör område med strandskydd enligt 7 kap. 14 § MB men bedöms inte 
påverka strandskyddets syfte negativt och särskilt skäl finns. Dispens från 
strandskyddet enligt miljöbalkens 7 kap. 18 b § kan därför ges.
Marken eller området som omfattas av åtgärden har, utifrån tillsynsmyndighetens 
bedömning, redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte och kan betecknas som klippt gräsmatta i anslutning till redan 
befintlig lekplats. Med beaktande av de ansökningshandlingar och vad som i övrigt 
framkommit i ärendet får enligt tillsynsmyndighetens bedömning, särskilda skäl 
enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 och 4 MB anses föreligga. Visserligen skulle en annan 
placering vara möjlig men ur ett samhällsekonomiskt, men framförallt 
folkhällsoperspektiv kan det vara gynnsamt att placera anläggningen i närheten av 
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den redan befintliga lekplatsen.
Under iakttagande av de villkor som anges i detta beslut bedöms det aktuella 
projektet inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt 
allemansrätten. Området och ån är idag tillgängligt för allmänheten och detta 
kommer inte förändras mer än tillfälligt under själva det planerade arbetet. 
Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig 
omfattning av åtgärderna.
Projektet strider inte mot den kommunala översiktsplanen och berör inga andra 
kända skyddade områden. Tillsynsmyndigheten finner inte heller att åtgärderna 
strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser
Om dispens meddelas ska kommunen enligt 7 kap 18 f § MB ange i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt, det vill säga göra en 
tomtplatsavgränsning, eller annars användas för det avsedda ändamålet.
Tomten är det område markägaren kan hävda som en privat hemfridszon eller 
trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs tomten av området 
närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. 
En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla 
med fastighetsgränser. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en 
hemfridszon.
I detta fall anser kommunen att det inte behövs någon tomtplatsavgränsning.
Lagstiftning
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § MB till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtliv på land och i vatten. Kommunen får dock enligt 7 kap 18 b § MB lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § MB vara 
förenlig med strandskyddets syften. De särskilda skälen finns uttömmande 
preciserade i 7 kap 18 c § punkterna 1 till 6 samt i 18 d § MB.
Enligt 7 kap 25 § MB skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta 
kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skydds bestämmelse i detta kapitel får 
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därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 § MB att 
"Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade ... ". Denna övergripande bestämmelse skall vara 
vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bland annat 7 kap 
MB.
Enligt 16 kap. 2 § MB får tillstånd, godkännande och dispenser förenas med villkor.
Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid 
Kävlingeån. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är att betecknas 
som ianspråktagen som klippt gräsmatta i anslutning till befintlig lekplats.
Tillsynsmyndigheten erinrar om:
• Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap 3 b § MB, inom tre veckor efter det att kommunens 
beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. 
I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande 
kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.
• påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 
kap lagen om kulturminnen med mera omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller 
alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade 
jordlager med mera.
• att enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de 
omständigheter som då råder.
• att beslutet inte heller befriar nämnden från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt 
eller annan lagstiftning.
• den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs 
och ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa 
eller miljön (2 kap. MB).

 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen meddelar beslut med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken (MB), 
dispens för att på fastigheten Örtofta 15:4 (1) i enlighet med ansökan:
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• Anlägga kombinerad hinderbana/utegym
• Sätta nya belysningsstolpar
• Markbearbeta för att kunna genomföra ovanstående punkter
Som villkor för dispensen gäller att:
• Endast den eller de ytor som beskrivs i ansökan får tas i anspråk för åtgärderna
• Tillfälligt utnyttjade ytor återställs
• Om planerade åtgärder ändras eller behöver utförs på något annat sätt än enligt 
ansökan, måste ni göra en ny ansökan

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen Skåne
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§ 102 KS.2017.0285

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken för flytt av dagvattenutlopp till 
Kävlingeån för fastigheterna Örtofta 15:4 samt 21:1 i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
De åtgärder som planeras berör till stor del område för vilket det gäller förordnande 
om strandskydd vid Kävlingeån och Bråån enligt 7 kap. 14 § miljöbalken (MB) men 
bedöms inte påverka strandskyddets syfte negativt.
Med beaktande av ansökningshandlingarna och vad som i övrigt framkommit i 
ärendet anses att skäl finns för att behandla ansökan såsom anmälan för samråd enligt 
12 kap. 6 § MB.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun inkom den 22 mars 2017 
med en ansökan om dispens från strandskyddet för att flytta täckdiknings-
/dagvattenutlopp som rinner ut i Kävlingeån från befintlig plats till cirka 100 meter 
nedströms. Det finns idag en osäkerhet i hur befintliga ledningar går och skicket på 
dessa. I samband med flytten kommer ledningen få en ny dragning vilket kräver att 
man går under Väggarpsvägen från fastigheten Örtofta 15:4 till fastigheten Örtofta 
21:1, för att sedan gå under gång- och cykelvägen och leda vattnet vidare till 
Kävlingeån. Omdragningen av utloppet kommer även innebära att man kan kopplar 
på täckdikning från del av fastigheten Örtofta 21:1.
Under iakttagande av vad som anges i anmälan bedöms den aktuella åtgärden inte, 
mer än tillfälligtvis, innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet 
enligt allemansrätten. Förutsättningarna för växt- och djurliv bedöms inte, mer än 
tillfälligtvis, påverkas i väsentlig omfattning.
Åtgärden är en del i ett större pågågående projekt som bland annat handlar om 
restaurering och asfaltering av gång- och cykelväg mellan Lilla Harrie och Örtofta 
där man tidigare sökt och fått dispens från strandskyddet (samma diarienummer som 
ovan).

Beslutsunderlag
 Hörby kommun Förslag till beslut; om samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 
för flytt av dagvattenutlopp till Kävlingeån för fastigheterna Örtofta 15:4 samt 21:1 i 
Eslövs kommun
 Ansökan om dispens från strandskyddet inom strandskyddat område
 Karta Förslag till täckdikning

Beredning
Gällande bestämmelser
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inte inom ett strandskyddsområde:
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1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbete eller andra förberedelser utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- -eller anmälningsplikten enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som 
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, anmälas för samråd hos den myndighet 
som utövar tillsynen.
Med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken har Länsstyrelsen i Skåne beslutat om 
skyldighet att anmäla för samråd vad gäller tippning, schaktning och utfyllnad inom 
strandskyddsområde utanför tomtplats.
Samråd ska ske med kommunen inom de områden där kommunen har beslutanderätt.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Tillsynsmyndigheten har ur naturmiljösynpunkt inget att invända mot den anmälda 
åtgärden och gör bedömningen att det inte krävs dispens enligt 
strandskyddslagstiftningen för den planerade åtgärden.
- Om åtgärden utförs på något annat sätt än enligt anmälan, måste en ny
ansökan/ anmälan göras.
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§ 103 KS.2015.0468

Förslag till kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat ett förslag till kulturpolitiskt program för
Eslövs kommun 2017-2025. Nämnden har tidigare sänt ut ett förslag på remiss till 
samtliga nämnder, där även kommunstyrelsen inkom med synpunkter. Föreliggande 
förslag har reviderats efter detta.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 
2017-2025
 Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 58, 2017 Kulturpolitiskt program
 Förslag till Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025

Beredning
Kommunledningskontoret anser att förslaget till Kulturpolitiskt program för Eslövs 
kommun 2017-2025 är bra. Programmet beskriver kulturens bredd, dess betydelse i 
Eslövs kommun, och dess förutsättningar. Programmet pekar ut ett antal 
utvecklingsområden inom kulturpolitiken – delaktighet och social hållbarhet, 
nyskapande, samhällsbyggande och identitetsskapande, samt livslångt lärande – 
inom vilka ett antal utvecklingsinsatser beskrivs. Enligt programmet formulerar 
Kultur och Fritid årliga handlingsplaner utifrån detta, i dialog med berörda 
förvaltningar, vilket borgar för gemensamma åtaganden. Kommunledningskontoret 
föreslår att programmet antas.
 
Yrkande
Håkan Larsson (MP) yrkar med instämmande av Christine Melinder (M), Tony 
Hansson (S), Annette Linander (C), Bertil Jönsson (NKE) och Henrik Wöhlecke (M) 
bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 
2017-2025.
 
Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 104 KS.2016.0039

Yttrande över Kraftringen Nät AB:s ansökan om nätkoncession för 
markkablar i södra Eslöv. 

Ärendebeskrivning
Kraftringen Nät AB har ansökt om tillstånd att bygga och använda en kraftledning 
(nätkoncession för linje). Ansökan avser två markkablar från Gryby till Södra 
primärstationen i Eslöv. Energimarknadsinspektionen handlägger ansökan och 
Eslövs kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208).

Beslutsunderlag
 Yttrande över Kraftringen Nät AB:s ansökan om nätkoncession
 Förslag till Yttrande över Kraftringen Nät AB:s ansökan om nätkoncession, 
ärende 2017-100347
 Samrådssvar angående ansökan om nätkoncession för linje för utbyte av 
kabelförband för 2x130 kV i södra Eslöv.
 Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen avseende2x145 kV 
markkabelförband i nysträckning och delvis nytt utförande
 Koncessionskarta

Beredning
Kommunledningskontoret har haft en dialog med representanter för Kraftringen Nät 
AB angående de nya ledningarnas sträckning. Samråd enligt 6 kap. 4 § Miljöbalken 
har genomförts. Kommunledningskontoret har i både dialog och i samrådssvar 
påpekat att den nu ansökta sträckningen inte är lämplig då det kommer att försvåra 
och fördyra stadens framtida utbyggnad och utveckling.

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande till 
energimarknadsinspektionen med anledning av ansökan om koncession.
 
Yrkande
Tony Hansson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C), Henrik 
Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Yttrandet antas och skickas till Energimarknadsinspektionen.

Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
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§ 105 KS.2017.0002

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har stora utmaningar framför sig vad gäller att genomföra de 
investeringar som krävs för att möta det växande behovet av verksamhetslokaler. 
Kommunen behöver både säkerställa att befintliga lokaler och anläggningar tas om 
hand och tillgodose behovet av anpassning, expansion och nyinvesteringar. 
Lokalförsörjningsplan är ett verktyg som kommunen använder för att matcha 
behovet av lokaler med befintliga eller nya lokaler. Eslövs kommuns 
lokalförsörjningsplan omfattar fem år, utvecklas fortlöpande och uppdateras årligen.
Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva lokaler. Planen ska på sikt leda till att balans uppnås mellan 
behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunens verksamheter. Denna 
lokalförsörjningsplan avser perioden 2018 – 2022.
Kommunens förvaltningar har ett ansvar att i god tid redovisa sina behov för kort och 
lång sikt.
Kommunledningskontoret har, utöver sitt samordningsansvar för kommunens 
samlade lokalförsörjning, även ansvar för framtagande av befolkningsprognos och 
för kommunens planarbete.
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har ansvar för förvaltning och 
genomförande av om-, tillbyggnads- och nybyggnadsprojekt inom det kommunala 
fastighetsbeståndet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022
 PLAN för strategisk lokalförsörjning_rev

Beredning
Lokalförsörjningsplanen utgör ett viktigt planeringunderlag inför politiska 
prioriteringar och beslut kring kommunens lokalförsörjning.
Som en sammanfattning av Eslövs kommuns investeringsbehov gällande Barn- och 
familjenämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Nämnden 
för arbete och försörjning samt kommunstyrelsen för perioden 2018-2022 har gjorts 
lokalresursplaner i tabellform. Lokalresursplaner redovisar konkreta åtgärder för 
lokaler som nämnderna har prioriterat och godkänt. Serviceförvaltningen har prissatt 
dessa åtgärder i de fall där det varit möjligt att göra det. Dessa preliminärt 
uppskattade budgetbelopp för framtida investeringsbehov kan komma att bli helt 
andra belopp när de blir klara och slutredovisade. För att tillgodose en betydande del 
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av nämndernas lokalbehov och andra satsningar inom det kommunägda 
fastighetsinnehavet har kommunfullmäktige anslagit cirka 507,3 miljoner kronor i 
2011-2020 års fastighetsinvesteringsbudget. Utöver detta tillkommer även nya 
investeringsbehov som lokalförsörjningsplanen redovisar. Flera stora 
lokalförändringar är planerade inom gymnasieskolan och kultur- och 
fritidsverksamheterna.

Utifrån befolkningsprognosen och planerat bostadbyggande bedöms störst behov av 
fler platser finnas inom förskolan och grundskolan.
Barn- och familjenämnden har redovisat investeringsbehov på cirka 906,2 miljoner 
kronor för perioden 2018-2022. Under 2017 finns det några utmaningar som måste 
lösas. Framförallt handlar det om kapacitetsbrist på Sallerupskolan.

De nya och anpassade administrativa lokalerna i gamla Rådhuset är tänkta att ersätta 
dagens externt förhyrda lokaler för Arbete och Försörjning. De fackliga 
organisationerna i Eslövs kommun behöver byta lokaler eftersom de befintliga 
lokalerna inte uppfyller kraven som ställs för moderna kontorsarbetsplatser.

I samband med framtagandet av lokalförsörjningsplan har Kultur- och 
fritidsnämnden redovisat investeringsbehov på cirka 3,5 miljoner kronor för perioden 
2018-2022.
Kultur och Fritids hyreskostnader kommer att öka någon gång under denna 
lokalförsörjningsperiod. Det gäller den kommande hyreskostnaden för Kulturskolans 
nya lokaler.

Vård- och omsorgsnämnden har inte redovisat direkta investeringsbehov men det 
finns en behovslista, det vill säga lokalresursplan, som redovisar förvaltningens 
behov gällande olika åtgärder i de befintliga lokalerna samt förhyrning av nya 
lokaler. Inom Vård och Omsorgs verksamheter är största behovet för LSS-
verksamheten.

På grund av det omfattande framtida investeringsbehovet föreslår 
Kommunledningskontoret att alla beslutade investeringar prövas om igen och att 
både de gamla och de nya investeringarna prioriteras på nytt och i den ordningen 
som den nyuppkomna situationen kräver. Ambitionen med lokalförsörjningsplanen 
är att uppnå så stor träffsäkerhet som möjligt vad gäller lokalanskaffningen för att nå 
full behovstäckning under perioden. Det är dock först i samband med beslut om 
investeringsbudgeten som de slutliga avvägningarna får göras mellan nämnder, 
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verksamheter och enskilda projekt utifrån behov och kommunens ekonomiska 
förutsättningar.
 
Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut med ändring av ordet anta 
till godkänna samt med tillägget "som underlag inför budgetarbetet 2018".
Tony Hansson (S) och Henrik Wöhlecke (M) instämmer i Johan Anderssons (S) 
yrkanden.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 
för åren 2018-2022 som underlag inför budgetarbetet 2018.
 
Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Nya 
Kommunpartiet Eslöv deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 106 KS.2015.0484

Godkännande att ingå hyresavtal för moduler vid Sallerupskolan 

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden har (§ 77, 2017) hemställt hos kommunstyrelsen att 
Sallerupskolans kapacitetsbrist löses genom att moduler snarast placeras vid skolan, 
samt att nämndens ram utökas för att täcka de tillkommande hyreskostnaderna.

Enligt ”Riktlinjer för hantering av lokaler” antagna av kommunstyrelsen att gälla 
från och med 1 februari 2017 ska respektive nämnd teckna hyresavtal efter 
godkännande av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande att ingå hyresavtal för moduler vid 
Sallerupskolan
 Barn- och familjenämndens beslut § 77, 2017 Godkännande att ingå hyresavtal 
för moduler vid Sallerupskolan

Beredning
Redan i mars 2017 har Barn- och familjenämnden hemställt hos kommunstyrelsen att 
Sallerupskolans kapacitetsbrist löses genom att moduler snarast placeras vid skolan.

Under hantering av ärendet anmälde Thoréngruppen intresse av att hyra ut Karl 
Oskar-skolan i andra hand och kommunen bedömde förslaget som intressant. Efter 
att ha undersökt möjligheterna att ingå ett tre-årig hyreskontrakt, konstaterade 
kommunen och Thoréngruppen att parterna stod långt ifrån varandra i förhandlingen 
varför fortsatt förhandling inte var meningsfull.

Kommunens arbetsgrupp har även undersökt möjligheten att flytta paviljong Trollet 
till parkeringen vid Sallerupskolan. Detta alternativ har förkastats på grund av 
riskerna för den byggtekniska statusen i samband med en flytt.

Moduler är därmed det enda kvarstående alternativet. Behovet för moduler bedöms 
finnas i minst tre år, så hyresavtalet ska omfatta läsåren 2017/18 till 2019/20 med 
möjlighet till förlängning. En förlängning ska dock undvikas i största möjliga mån på 
grund av den höga hyreskostnaden.
Serviceförvaltningen har påbörjat en upphandling av moduler och har uppskattat en 
årlig hyreskostnad för att förhyra dessa under tre år. Den preliminära hyreskostnaden 
blir 2 421 000 kronor per år. Leverantör ska antas av Servicenämnden och 
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kommunstyrelsens arbetsutskott ska ge igångsättningstillstånd innan modulerna sätts 
på plats.

Kommunledningskontoret tillstyrker att Barn- och familjenämnden tecknar 
hyreskontrakt med Servicenämnden. I hyreskontraktet ska alla kostnader som 
Serviceförvaltningen redan har tagit fram ingå.

Barn- och familjenämnden uppmanas att snarast påbörja processen kring byggandet 
av en ny skola vid nuvarande Sallerupskolan.
 
Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Tony 
Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) bifall till förslaget till beslut med tillägget att 
"Barn- och familjenämnden uppmanas att snarast påbörja processen kring byggandet 
av en ny skola vid nuvarande Sallerupskolan".

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner att Barn- och familjenämnden tecknar hyresavtal med 
Servicenämnden gällande förhyrning av moduler vid Sallerupskolan.
- Barn- och familjenämndens begäran om ramutökning för tillkommande 
hyreskostnader för 2017 avslås.
- Barn- och familjenämnden uppmanas att snarast påbörja processen kring byggandet 
av en ny skola vid nuvarande Sallerupskolan.

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Servicenämnden
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§ 107 KS.2017.0075

Ny arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöfrågor är centrala för alla arbetsgivare och en viktig strategisk fråga både 
inom arbetet med attraktiv arbetsgivare såväl som ur ett rättsligt perspektiv. Alla 
arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy, 
och Eslövs kommun har sedan tidigare policyer för arbetsmiljöområdet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ny arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun
 Policy för arbetsmiljö och hälsa
 Policy för anpassning och rehabilitering
 Arbetsmiljöpolicy 2010

Beredning
Förslaget till ny arbetsmiljöpolicy, Policy för arbetsmiljö och hälsa, har tagits fram 
av Kommunledningskontoret. Förslaget är samverkat med de fackliga 
organisationerna. I syfte att skapa en ökad tydlighet kring kopplingen mellan god 
arbetsmiljö och hälsotal innehåller den nya policyn både arbetsgivarens 
ställningstagande kring arbetsmiljö och rehabilitering. Policy för arbetsmiljö och 
hälsa föreslås därför ersätta existerande Arbetsmiljöpolicy samt Policy för 
anpassning och rehabilitering.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till Policy för arbetsmiljö och hälsa att 
gälla från och med 1 september 2017.

- Kommunfullmäktige föreslås att nu gällande policyer, Arbetsmiljöpolicy och Policy 
för anpassning och rehabilitering upphör att gälla från och med samma datum.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 24 (55)



Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 108 KS.2016.0038

Förslag till beslut gällande Eslövs kommuns synpunkter på 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en framtida höghastighetsjärnväg 
på sträckan Jönköping-Malmö. 

Ärendebeskrivning
Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 
Åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö utgör 
förberedande studier med syfte att studera möjligheter och förutsättningar för 
höghastighetsjärnväg på de aktuella sträckorna.

Åtgärdsvalsstudien är inte en del av planläggningsprocessen enligt Lagen om 
byggande av järnväg och därför skickas inte denna utredning ut som en formell 
remiss. Det är inte förrän arbetet övergår i järnvägsplan som den formella 
samrådsprocessen tar vid.

Trafikverket vill dock som en del i en förankringsprocess ge Eslövs kommun 
möjlighet att lämna synpunkter på materialet. Trafikverket önskar synpunkter på 
brister och eventuella sakfel, vilka lämpligen rubriceras enligt:
• allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
• obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
• synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
• synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
• övrigt

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut för Eslövs kommuns synpunkter till Trafikverkets utkast till 
Åtgärdsvalsstudie för en framtida höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Lund.
 Eslövs kommuns synpunkter på åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg 
sträckan Jönköping-Malmö
 Läsanvisningar

Beredning
Trafikverket har i arbetet med höghastighetsjärnvägen varit tydliga med att de vill ha 
en dialog med berörda kommuner. Eslövs kommun är en kommun som kommer att 
passeras av en framtida järnväg men i nuläget går det inte att närmare precisera var. 
Trafikverket har bjudit in till flera träffar med kommunerna. De har också anordnat 
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nationella kunskapsseminarier om höghastighetsjärnvägen. 
Kommunledningskontoret har medverkat i och bevakat dessa möten.

Träffar om höghastighetsjärnvägen har också anordnats av Region Skåne och av 
Sverigeförhandlingen. Även dessa möten har bevakats av Kommunledningskontoret.

Kunskapen och diskussionerna från dessa möten ligger till grund för de slutsatser och 
ställningstaganden som kommunledningskontoret gör i sin skrivelse. Synpunkter från 
interna möten med både tjänstemän och politiker har också vägts in.
Bland annat påpekas i skrivelsen risken för påverkan av kulturella miljöer (slott och 
kyrkor) och på rekreationsområden längs åar och i skogar. Även risken att 
höghastighetsbanan kommer att utgöra en barriär betonas. Osäkerheten i 
finansieringen och därmed i tidsplanenerna gör bedömningen om detta är det bästa 
för kommunen eller inte svår. Även motiveringen till förslagen om banans 
streckning ifrågasätts.
 
Yrkande
Håkan Larsson (MP) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (NKE), Henrik 
Wöhlecke (M), Tony Hansson (S), Fredrik Ottesen (SD) och Johan Andersson (S) 
bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen tar Kommunledningskontorets skrivelse som sin, och skickar 
den som synpunkter på åtgärdsvalsstudien till Trafikverket.

Beslutet skickas till
Trafikverket:
avsjonkoping-malmo@trafikverket.se
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§ 109 KS.2017.0251

Upphävande av vattenskyddsföreskrifter tillhörande Flyinge vattenverk 
i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog den 30 mars 2017 emot en ansökan från 
VA SYD om upphävande av vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i 
Eslövs kommun.

Vattenverket har sedan 1970-talet försörjt orterna Gårdstånga, Flyinge, Holmby och 
Hammarlunda med dricksvatten. Skyddsföreskrifterna för grundvattentäkten i 
Flyinge antogs av kommunfullmäktige den 29 januari 2001. Vattenverksdelen är 
sedan 2013 tagen ur drift och de berörda orterna försörjs nu med dricksvatten från 
Sydvatten AB, via en överföringsledning från Södra Sandby.

Vattenverket och vattentäkten i Flyinge utgör enligt VA SYD inte längre ett lämpligt 
alternativ för att skapa redundans avseende drickvattenförsörjningen i de nämnda 
orterna.

Ansökan om upphävande av skyddsföreskrifter ska skickas till Länsstyrelsen för 
beslut.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Upphävande av vattenskyddsföreskrifter tillhörande Flyinge 
vattenverk i Eslöv
 Expediering av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 72, 2017 
Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge vattenverk i Eslöv
 Ansökan om att upphäva vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i 
Eslövs kommun
 Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Flyinge

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt beslut att kommunen ansöker 
hos länsstyrelsen om att upphäva vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge 
vattenverk i Eslövs kommun.

Kommunledningskontoret har inget att invända mot Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens bedömning och beslut.
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Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hnsson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att ansöka hos länsstyrelsen om att upphäva 
vattenskyddsområdet tillhörande Flyinge vattenverk i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 110 KS.2017.0262

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken 
pådelegation av Länsstyrelsen Skåne 

Ärendebeskrivning
Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ 
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, 
om kommunfullmäktige begär det. Eslövs kommun har den kunskap och de 
erforderliga resurser som krävs för att bedriva operativ tillsyn över de tillsynsobjekt 
som är föremål för denna hemställan. Eslövs kommun bedriver sedan tidigare tillsyn 
över tillståndspliktiga lantbruk som också utgör så kallade IED-anläggningar. 
Erfarenheten från den tidigare utförda tillsynen på övertagna objekt är att det 
fungerat väl. Hemställan avser följande objekt: SweHatch ABs anläggning för
djurhållning på Östergård, fastigheten Viderup 1:6 och Slättäng ABs anläggning för 
djurhållning på fastigheten Örtofta 21:1.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt 
miljöbalken på
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73. Hemställan om övertagande 
av operativ tillsyn
 Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation 
av Länsstyrelsen Skåne

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige gör en 
hemställan om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken från och med den 1 
augusti 2017 avseende SweHatch ABs anläggning för djurhållning på Östergård, 
fastigheten Viderup 1:6 och Slättäng ABs anläggning för djurhållning på fastigheten 
Örtofta 21:1.
Kommunledningskontoret har ingenting att invända mot detta.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås göra en hemställan om överlåtelse av tillsynsansvar 
enligt miljöbalken från och med den 1 augusti 2017 avseende SweHatch ABs 
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anläggning för djurhållning på Östergård, fastigheten Viderup 1:6 och Slättäng ABs 
anläggning för djurhållning på fastigheten Örtofta 21:1.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 111 KS.2016.0452

Antagandebeslut av tillägg till detaljplan för del av Rådjuret 1 samt del 
av Eslöv 51:3 och 53:4 

Ärendebeskrivning
Bert Andersson Fastighet AB har ansökt om en ändring av gällande detaljplan för 
den sydvästra delen av fastigheten Rådjuret 1 (polishuset). Ett planförslag har 
upprättats och efter beslut varit på samråd och granskning hos grannar och 
myndigheter. Planen syftar till att på en 150 kvadratmeters yta i hörnet 
Smålandsvägen, Torpstigen öka byggrätten från fem till sju våningar, och det samma 
för den del som är arrest idag. Då lämpligheten av markanvändningen redan är 
prövad i gällande plan, görs nu endast en ändring av planen, så att bara den aktuella 
frågan prövas.

Beslutsunderlag
 Förslag till antagande av tillägg till detaljplan för Rådjuret 1 samt del av Eslöv 
51:3 och 53:4
 Granskningsutlåtande  tillägg till detaljplan Rådjuret 1
 Plankarta, bestämmelser och beskrivning, Tillägg detaljplan Rådjuret 1

Beredning
Planförslaget har varit utsänt på samråd och granskning till myndigheter och 
sakägare för att ge möjlighet till att lämna synpunkter. Få synpunkter på 
planförslaget har inkommit varför planhandlingarna ligger klara för antagande. 
Synpunkter och kommunens kommentarer redovisas i granskningsutlåtandet.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar tillägg till detaljplan för del av Rådjuret 1 samt del av 
Eslöv 51:3 och 53:4.

Beslutet skickas till
BA bygg- och fastighetsbolag.
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§ 112 KS.2017.0220

Svar på samråd om Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram 

Ärendebeskrivning
Hörby kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram och skickat det på 
samråd i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande Hörbykommuns bostadsförsörjningsprogram
 Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram, samrådsförslag 2017-04-10

Beredning
Kommunledningskontoret har granskat samrådshandlingen och har inga specifika 
synpunkter på samrådshandlingen.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa vilket behov och vilken 
efterfrågan av olika boendeformer kommunen står inför samt redovisa hur 
kommunens befintliga bostadsområde ska utnyttjas och utvecklas. Det är Hörbys 
vision att det ska finnas bostäder för samtliga invånare i Hörby kommun.
Enligt Hörbys översiktsplan 2030 finns ett övergripande mål om en 
befolkningstillväxt på 0,7 procent per år. Bostadsförsörjningsprogrammets mål är att 
skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som svarar upp mot detta.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Eslövs kommun ställer sig positiv till Hörbys samrådsförslag till 
bostadsförsörjningsprogram.

Beslutet skickas till
Hörby kommun
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
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§ 113 KS.2016.0643

Tillägg till fördelning av sociala investeringsbudgeten 2017-
Kapprumsbibliotek 

Ärendebeskrivning
I budget för 2017, antagen av Eslövs kommunfullmäktige den 28 november 2016, 
avsattes 2 miljoner kronor till kommunens sociala investeringsbudget. Syftet med 
den sociala investeringsbudgeten är att möjliggöra förebyggande och främjande 
insatser som kan minska risken för utanförskap och ge minskade kommunala 
kostnader.

I förslaget till fördelning av Eslövs sociala investeringsbudget 2017 omfattades inte 
hela budgeten för 2017. Resterande medel utlystes på nytt vilket resulterade i en ny 
ansökan om projektet. Projektet som ansöker om medel heter Kapprumsbibliotek.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Tillägg till fördelning av sociala investeringsbudgeten 2017-
Kapprumsbibliotek
 Välfärdsgruppens utlåtande Kapprumsbibliotek
 Projektplan Kapprumsbibliotek
 Kommunstyrelsens beslut § 22 Fördelning av sociala investeringsbudgeten 2017

Beredning
Hanteringen av investeringsbudgeten regleras genom antagna riktlinjer och insatser 
som beviljas medel sker i form av välfärdsprojekt.

Vid en ny utlysning av medel inkom en idé som resulterade i en projektplan för 
Kapprumsbibliotek. Undersökningar visar att både antalet minuter och antalet 
tillfällen som en förälder läser för sitt barn sjunker. Forskning visar även på att det 
finns ett mycket starkt samband mellan högläsning och hur ett barns ordförråd 
utvecklas. Projektet syftar till att verka läsfrämjande och språkutvecklande genom att 
möjliggöra enkla hemlån av böcker på förskolan samt uppmunta till högläsning i 
hemmen. Syftet är även att öka tillgängligheten och minska klyftorna vad gäller 
tillgång till media. Projektet sker i samverkan mellan Kultur och Fritid och Barn och 
Utbildning.

Efter en detaljerad granskning av inkommen idé och projektplan har den 
förvaltningsövergripande välfärdsgruppen gjort sitt utlåtande som sedan har 
presenterats för kommundirektören. Projektet föreslås tilldelas 120 000 kronor för 
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2017 och 80 000 kronor för 2018.

Det finns idéer kring ytterligare en satsning med medel från sociala 
investeringsbudgeten 2017, dessa idéer har inte formulerats i en projektansökan 
ännu. Resterande medel föreslås därför finnas kvar inom sociala 
investeringsbudgeten och beredas för beslut i kommunstyrelsen vid sammanträdet 
den 5 september 2017.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Christine 
Melinder (M) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kultur och Fritid tilldelas 120 000 kronor från sociala investeringsbudgeten 2017 
för välfärdsprojektet Kapprumsbibliotek. 
- Hänsyn ska tas till påbörjade fleråriga satsningar vid tilldelning ur 2018 års budget.

Beslutet skickas till
Kultur och Fritid
Barn och Utbildning
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§ 114 KS.2017.0276

Revidering av riktlinjer för hantering av Eslövs kommuns sociala 
investeringsbudget 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har sedan 2013 en social investeringsbudget. Syftet med den sociala 
investeringsbudgeten är att skapa möjligheter för främjande och förebyggande arbete 
som ska bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede för grupper av 
kommuninvånare. På sikt ska arbetet minska risken för ett långvarigt utanförskap och 
ge minskade kommunala kostnader.

Under 2017 har Välfärdsgruppen, med representanter för kommunens samtliga 
förvaltningar, arbetat fram förslag till revidering av kommunens sociala 
investeringsbudget.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för hantering av Eslövs kommuns 
sociala investeringsbudget
 Gällande riktlinjer för hantering av Eslövs kommuns sociala investeringsbudget
 Förslag till riktlinjer för Eslövs kommuns sociala investeringsbudget

Beredning
Förslaget till reviderade riktlinjer har tagits fram gemensamt av Välfärdsgruppen. 
Revideringen av riktlinjerna baseras på en ändring i förhållningssätt där fokus nu är 
mer främjande än förebyggande. Som ett led i detta önskar välfärdsgruppen 
möjliggöra för idéburen sektor att genom avtalsformen Ideellt Offentligt Partnerskap 
(IOP) ansöka om medel ur den sociala investeringsbudgeten för att genomföra 
insatser i samarbete med kommunen.

Riktlinjerna föreslås ses över för revidering vartannat år.
 
Yrkande
Annette Linander (C) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Tony 
Hansson (S) och Håkan Larsson (MP) att meningen "Det ska finnas en plan för 
löpande uppföljning av insatsen och för hur resultatet ska utvärderas" under rubriken 
Uppföljning i riktlinjerna kompletteras med "och implementeras".
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Beslut
- Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av riktlinjer för hantering av Eslövs 
kommuns sociala investeringsbudget med tillägget enligt Annette Linander (C) med 
fleras yrkande ovan att gälla från och med 15 juni 2017.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 115 KS.2016.0348

Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige § 118, 2016 gav kommunstyrelsen i uppdrag att införa e-förslag 
samt utvecklade funktioner för synpunktshantering och felanmälan, enligt riktlinjer 
som demokratiutredningen enades om den 30 maj 2016.

Kommunstyrelsens ledamöter fick information om detta arbete samt möjlighet att att 
lämna synpunkter på ett utkast till riktlinjer för hantering av e-förslag i januari 2017.

Nu är verktyget upphandlat och riktlinjerna klara för antagande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag
 Riktlinjer för hantering av e-förslag
 Kommunstyrelsens beslut §6, 2017 Information om införandet av e-förslag samt 
utkast till riktlinjer
 Kommunfullmäktige §118, 2016 Införandet av e-förslag och synpunkthantering 
som ersättning till medborgarförslag
 Minnesanteckningar från Demokratiutredningens möte den 30 maj 2016

Beredning
Demokratiutredningen enades om riktlinjer den 30 maj 2016 enligt följande:
”Ett e-förslag ska endast få lämnas av kommunmedlemmar som är fysiska personer, 
det ska ligga ute i 90 dagar och ska under den tiden ha fått 100 stödsignaturer om det 
ska lämnas som informationsärende till berörd nämnd. Stödsignaturer ska endast få 
lämnas av kommunmedlemmar som är fysiska personer. E-förslagen ska även kunna 
lämnas på förtryckta formulär eller muntligen.
Synpunktshanteringen ska vara öppen för alla, så även felanmälansfunktionen.”

Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer som grundas på ovanstående samt 
kompletterat med praktiska riktlinjer.

Kommunledningskontoret föreslår dock en ändring när det gäller e-förslag som har 
fått minst 100 stödsignaturer: berörd nämnd ska ta beslut om e-förslaget ska beredas 
för vidare politiskt beslut eller avslutas.

Eftersom kommunfullmäktige § 118, 2016 gav kommunstyrelsen i uppdrag att införa 
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e-förslag och riktlinjer enligt det som demokratiutredningen enades om den 30 maj 
2016, anser Kommunledningskontoret att en avvikelse från Demokratiutredningens 
förslag ska antas av kommunfullmäktige.
 
Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Henrik 
Wöhlecke (M) att riktlinjerna ska gälla från och med den 1 juli 2017.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjer för hantering av e-förslag att gälla från 
och med den 1 juli 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 116 KS.2017.0229

Revidering av Servicenämndens reglemente 

Ärendebeskrivning
Servicenämnden har i beslut den 19 april 2017, § 24, föreslagit ändring i nämndens 
reglemente vilken kommunfullmäktige nu har att ta ställning till.

Till följd av Serviceförvaltningens omorganisation har ett förslag till revidering av 
reglementet för Servicenämnden tagits fram.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av Servicenämndens reglemente
 Servicenämndens beslut § 24, 2017 Revidering av Servicenämndens reglemente 
2017
 Serviceförvaltningens förslag till beslut; Revidering av Servicenämndens 
reglemente 2017
 Förslag till revidering av Servicenämndens reglemente 2017

Beredning
Servicenämnden har föreslagit att Servicenämndens reglemente revideras med 
följande tillägg och ändringar i § 1.

- att svara för mat- och elevtransporter till kommunala verksamheter

Verksamhetsområdena är;
- Måltid (måltid och transportenhet)
- Fastighet (förvaltning, projekt, fastighetsservice och städservice)
- IT
- Kommunservice (administration, kontaktcenter, tolkförmedling och 
konsumentvägledning)
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reviderat reglemente för 
Servicenämnden att gälla från och med den 1 juli 2017.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 117 KS.2017.0184

Direktiv till ombud vid årsstämma Sydvatten 

Ärendebeskrivning
Sydvatten har kallat till årsstämma i Malmö den 2 juni. Kommunens ombud vid 
stämman blir ekonom Lena Persson, Kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid årsstämma Sydvatten
 Begäran om stämmodeltagare Sydvatten AB
 Kallelse 2 juni 2017 Sydvatten inklusive handlingar
 Årsredovisning 2016 Sydvatten

Beredning
Bolaget har ett årets resultat med 19 000 kronor i vinst för 2016. Vinsten föreslås 
disponeras i ny räkning (ingen utdelning).
 
Jäv
På grund av jäv deltar inte Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) i 
handläggningen av ärendet.
 
Yrkande
Håkan Larsson (MP) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Catharina 
Malmborg (M) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens ombud i uppdrag att vid årsstämman
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen,
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret samt
- godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen enligt punkt 18 i 
föredragningslistan avseende arbetstagarrepresentanter.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Ombudet
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§ 118 KS.2017.0235

Vårprognos 2017 

Ärendebeskrivning
Vårprognosen är den första prognosen för året som omfattar utfall per den siste april 
och en prognos för årets slut.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Vårprognos 2017
 Vårprognos 2017
 Barn- och familjenämndens beslut § 81, 2017, Vårprognos 2017
 Vårprognos 2017 för Nämnden för arbete och försörjning
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2017 Vårprognos 2017, 
Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 85, 2017 2017-05-17 § 85 
Vårprognos 2017
 Vård- och omsorgsnämnden § 60, 2017 Vårprognos 2017
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57, 2017 Ekonomiskt vårprognos 2017
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 63, 2017 Vårprognos 2017

Beredning
Kommunen som helhet beräknas lämna ett överskott med drygt 1 procent vilket 
motsvarar det finansiella målet och vad som är planerat i budget. Nämnden för arbete 
och försörjning, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt 
Överförmyndarnämnden uppvisar en prognos för årets slut med underskott. 
Servicenämnden bedöms gå med överskott. Den sammanlagda prognosen för 
nämnderna är ett underskott med 8,3 miljoner före tilläggsanslag. Efter föreslagna 
tilläggsanslag med 3,7 miljoner till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återstår ett 
prognosticerat underskott med 4,6 miljoner. Jämfört med förra årets prognos är det 
en klar förbättring.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i samband med budgetprocessen inför 
2017 fört fram möjligheten att fortsatt kommunal finansiering av busslinje tre skulle 
upphöra enligt gällande avtal. Grunden är antalet resenärer. Mätning av antalet 
resenärarer har skett i december 2016 det vill säga först efter att budgeten antogs. 
Resultatet innebär att kommunen enligt avtal med Skånetrafiken ska svara för 
finansieringen även för 2017. Mätning sker årligen. Medel avsattes inom 
finansförvaltningen varför nämnden föreslås erhålla kostnadskompensation med 
begärda två miljoner. Nämnden har under året bland annat inför årsredovisning 2016 
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och fram till den siste april slutredovisat en rad investeringar inklusive nyttjande av 
årsanslag vilka därmed inte kunde hanteras i samband med budget 2017. Nämnden 
föreslås få kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Slutredovisning av 
respektive projekt har ännu inte skett till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden 
för även fram att de senare under året i samband med delårsrapporten avser att 
begära medel för interna lönekostnader vilka ska belasta investeringar enligt ny 
modell som bestämdes i samband med budget 2017. Redovisningsregelverket ger rätt 
till detta men endast till lönekostnad enligt timredovisning och inte med hänsyn till 
effektiv tid. Förvaltningen har i sitt underlag räknat med 900 timmar om året som 
effektiv tid och 1 700 timmar i totalt antal arbetstimmar. Timkostnaden som 
förvaltningen planerat belasta investeringar med varierar mellan 578-749 kronor per 
timme. En driftsmässig obalans uppstår därmed i nämndens internbudget. Nämnden 
har att hantera obalansen under året. Frågan har även lyfts vid 
presidieöverläggningarna i maj.

Förändringarna i investeringsbudgeten är stora med anledning av förseningen av 
starten av Nya gymnasieskolan. Investeringsplanen kommer att i sin tur att drabbas 
av försenade stattider för en rad investeringar som hänger samman med 
färdigställandet av Nya gymnasieskolan närmare bestämt etapp två Nya Östra skolan, 
Östra skolan och renoveringen av Ekenässkolan. Närmare analys kan först ske när 
överklagandeprocessen är avslutad inför sommaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt slutredovisning av den nya 
klubblokalen i Örtofta vid sammanträde den 9 maj. Den nya hyran är 249 000 kronor 
per år och avgående hyra för Örtofta Folkets hus är 148 000 kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslås få kompensation för mellanskillnaden i hyra.

Barn- och familjenämnden har beslutat överföra 160 000 kronor till Kultur- och 
fritidsnämnden för lovverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet.
 
Yrkande
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Catharina 
Malmborg (M) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljas inom kommunstyrelsens disponibla 
medel 2 miljoner kronor för ersättning till Skånetrafiken för linje tre och 1,7 miljoner 
för tillkommande kapitalkostnader
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- Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budget motsvarande mellanskillnaden i 
hyra inom kommunstyrelsens disponibla medel.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna Vårprognos 2017.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
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§ 119 KS.2017.0242

Ansökan om bidrag från Eslövs Ridklubb 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt ansökan om extra anläggningsbidrag från 
Eslövs ridklubb.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ansökan om bidrag från Eslövs ridklubb
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 49, 2017 Ansökan om bidrag från Eslövs 
ridklubb
 Ansökan om extra anläggningsbidrag till akuta reperationer på Eslövs Ridklubb

Beredning
Föreningen framför i sin skrivelse att de gamla byggnaderna nu börjar bli till åren 
och behovet av renoveringar äter upp alla intäkter till föreningen. Behovet är större 
än vad intäkterna räcker till. Just nu blir det provisoriska lagningar men detta är inte 
hållbart. Föreningen får årligen 225 000 kronor i anläggningsbidrag. I år (troligen 
2016) har föreningen inte genomfört några större reparationer på anläggningen då 
investering har skett i en ny traktor. Hästarna är dessutom gamla vilket framgår av 
skrivelsen varför föreningen står inför investeringar i nytt hästmaterial.

I beredningen av ärendet har samråd skett med Kultur och Fritid. Den gemensamma 
bedömningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet är, utifrån vad som 
framgår i skrivelsen från föreningen, att en lokal- och verksamhetsmässig analys 
behövs för att säkerställa den framtida verksamheten. Kultur och Fritid har planerat 
överläggningar med föreningen i frågan.
 
Yrkande
Christine Melinder (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S), Håkan 
Larsson (MP) och Henrik Wöhlecke (M) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna i avvaktan på en lokal- och 
verksamhetsmässig analys för att säkerställa den framtida verksamheten för Eslövs 
Ridklubb.
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Beslutet skickas till
Eslövs Ridklubb
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 120 KS.2017.0216

Årsredovisning 2016 VA SYD 

Ärendebeskrivning
VA SYD har översänt förslag till årsredovisning vilken ska behandlas av 
förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; årsredovisning 2016 VA SYD
 VA SYD årsredovisning 2016
 Information Om VA SYD:s årsredovisning
 VA SYD Revisionsberättelse
 VA SYD Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Beredning
VA SYD har avseende delen Eslöv genererat ett överskott med drygt 6 miljoner 
kronor för 2016. Budgeterat resultat var ett underskott med 0,3 miljoner kronor. 
Investeringar har skett i Eslövs vatten och avlopp med 50 miljoner kronor. Som 
helhet uppvisar VA SYD ett överskott med 29,7 miljoner kronor.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.
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§ 121 KS.2017.0277

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby, 
Mittskåne 

Ärendebeskrivning
Styrelsen har översänt årsredovisning 2016 för beslut om godkännande och 
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
 Information Årsbokslut 2016 från Finsam MittSkåne
 Finsam MittsSkåne Årsbokslut och revisionsberättelse 2016

Beredning
Årets resultat uppgår till drygt 0,7 miljoner kronor. Ett antal planerade projekt har 
inte genomförts under året. Sedan tidigare finns ett balanserat resultat med överskott 
på cirka 1,6 miljoner. Eslövs kommun har tillfört cirka 0,7 miljoner i 
samverkansmedlen under året.

I revisionsberättelsen framgår att Nationella rådets rekommendation om storlek på 
sparande/eget kapital ej möts. I rekommendationen från 2013 framgår att Nationella 
Rådet tagit fram en rekommendation om rimlig storlek på det egna kapitlet. För 
FINSAM Mittskåne gäller 20 procent eget kapital. Rekommendationen grundas på 
att nuvarande medelstilldelning från parterna riskeras att ifrågasättas.
 
Jäv
På grund av jäv deltar inte Henrik Wöhlecke (M) och Lena Wöhlecke (M) 
i handläggningen av ärendet.
 
Yrkande
Håkan Larsson (MP) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna årsredovisningen och bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 122 KS.2017.0280

Årsredovisningar för 2016  från Selma Sundelius stiftelser 

Ärendebeskrivning
Härmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, 
Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; årsredovisning för 2016 Sundelius stiftelser
 Förvaltningsberättelsen inklusive revisionsberättelse Selma Sundelius 
Julgåvestiftelse
 Förvaltningsberättelsen inklusive revisionsberättelse Selma Sundelius 
Utbildningsstiftelse
 Förvaltningsberättelsen inklusive revisionsberättelse Magnus och Bengta 
Sundelius Donationsstiftelse

Beredning
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen 
per 31 december 2016 uppgick till 201 734 kronor.
 
Jäv
På grund av jäv deltar inte Catharina Malmborg (M) i handläggningen av ärendet.
 
Yrkande
Tony Hansson (S) yrlar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningarna för 2016 och 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för 2016.

Beslutet skickas till
Styrelserna för Sundelius stiftelser.
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§ 123 KS.2017.0264

Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare i 
Eslövs kommun, dnr 214-10407-17 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Skåne har i remiss med diarienummer 214-10407-17 begärt 
kommunstyrelsens yttrande över en ansökan från Åsa Thun om att bli förordnad som 
borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen önskar särskilt besked om hur kommunen 
bedömer behovet av ytterligare vigselförrättare.

Åsa Thun är bosatt i Eslövs kommun. Enligt hennes ansökan har hon i många år varit 
anställd som sjuksköterska vid Vård och Omsorg i Eslövs kommun. Numera har hon 
en anställning som föreståndare vid ett boende inom Lunds kommun. Åsa Thun 
beskriver också i sin ansökan sitt engagemang i Hyresgästföreningen, både lokalt och 
regionalt. Hon betonar också vikten av att alltid bemöta alla människor professionellt 
och korrekt.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare
 Remiss för yttrande om vigselförrättare Ärende nr 214-10407-17
 Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare i Eslövs kommun 
Ärende nr 214-10407-17
 Ansökan till vigselförrättare Ärende nr 214-10407-17

Beredning
Kommunledningskontoret har i samtal med Serviceförvaltningens Kontaktcenter, 
som sköter administrationen kring borgerliga vigslar, erfarit att det finns behov av 
fler borgerliga vigselförrättare i kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förordnandet.
 
Yrkande
Annette Linander (C) yrkar med instämmande av Håkan Larsson (MP) och Tony 
Hansson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Länsstyrelsen Skåne förordnar Åsa 
Thun som borgerlig vigselförrättare.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Åsa Thun
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§ 124 KS.2014.0547

Val av representanter till Ringsjöns vattenråd för resterande 
mandatperioden 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse representant och ersättare i Ringsjöns vattenråd för 
perioden fram till och med årsstämman 2018.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 115, 2016

Beredning
För tiden fram till och med årsstämman 2017 valde kommunstyrelsen Johan 
Andersson (S) till representant och Henrik Wöhlecke (M) till ersättare.
 
Yrkande
Tony Hansson (S) yrkar omval av Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M).

Beslut
- Johan Andersson (S) utses genom omval till representant i Ringsjöns vattenråd för 
perioden fram till och med årsstämman 2018.
- Henrik Wöhlecke (M) utses genom omval till ersättare för samma period.

Beslutet skickas till
Ringsjöns vattenråd
Miljö och Samhällsbyggnad
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§ 125

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2017.0259-1Lägenhetsarrende del av Gryby 17:2
 KS.2016.0348-11Tilldelningsbeslut avseende e- förslag
 KS.2017.0218-3Begäran om yttrande Ansökan om antagning i allmänna 
hemvärnet
 KS.2016.0447-3Anställningsbeslut Kommunikatör Kommunledningskontoret 
Juridiska avdelningen
 KS.2017.0268-3Anställningsbeslut Arkiv-/administrativ assistent till 
Kommunledningskontoret
 KS.2017.0268-4Anställningsbeslut arkiv-/administrativ assistent till 
Kommunledningskontoret
 KS.2017.0269-2Anställningsbeslut Överförmyndarassistent 
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen
 KS.2016.0351-5Swish Företag - Ölycke Servicehus och Café Våfflan
 KS.2017.0165-11Avtal från Ramavtal för rekryteringstjänster
 KS.2017.0027-5Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av tryckt media till 
bibliotek
 KS.2017.0247-7Tilldelningsbeslut i Förstudie e-handel i Eslövs kommun
 KS.2016.0446-7Avropsavtal i samordnad upphandling av förbrukningsmateriel 
skola och förskola

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 126

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0238-1Information om stöd från Sveriges Kommuner och Landsting 
vid utskrivning från sjukhus (5/5)
 KS.2017.0249-3Kallelse till årsmöte 2016 Styrelsen för lokalt ledd utveckling i 
Lundaland
 KS.2016.0292-10Mellanskånes Renhållnings AB - Styrelseprotokoll från den 20 
april 2017
 KS.2011.0399-120Dom över överklagat beslut om detaljplan för del av 
fastigheten Eslöv 53:4
 KS.2017.0064-4Förordnande som borgerlig vigselförrättare Dnr 214-1892-2017
 KS.2017.0252-1Befolkningsprognos 2017-2030
 KS.2015.0445-11Tillägg till entreprenadavtal Integrationsboende i Eslöv 
(Polishuset)

Beredning
Kommundirektören informerar:

 Sveriges Kommuner och Landstings projekt "En effektivare administration"

 Kommunkompassen

 Beslut att inte delta i SCBs medborgarundersökning 2017.

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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