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§ 144

Val av justerare

Catharina Malmborg (M) utses till att, jämte ordföranden, justera protokollet den 12 
oktober 2017. Fredrik Ottesen (SD) utses till ersättare.
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§ 145

Ändring av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
 
ärende 3 - Avtal om samverkan MittSkåne - utgår
ärende 14 - Begäran om kompensation från Kultur- och fritidsnämnden för 
medfinansieringsintyg för Eslövs ridklubb - tillkommer
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§ 146

Det nya totalförsvaret - information om säkerhetsarbete

Ärendebeskrivning
Peter Widén från Militärregion Syd föredrar för kommunstyrelsen om omvärldsläget 
och det nya totalförsvaret. Det senaste innebär samarbete mellan försvarsmakten 
och civilförsvaret.

Beslut
- Information läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 147 KS.2017.0364

Yttrande över förslag till avfallsplan för åren 2018-2021 från MERAB 

Ärendebeskrivning
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att upprätta en avfallsplan. Planen är 
kommunernas styrande dokument när det gäller avfallshantering. Nuvarande 
avfallsplan som är gemensam för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby upphör att 
gälla den 31 december 2017. Förslag till ny avfallsplan har tagits fram av MERAB 
baserat på Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en 
kommunal avfallsplan. Förslag har skickats ut för synpunkter till kommunstyrelsen, 
nämnder, förvaltningar och bolag i MERAB:s ägarkommuner samt externa parter för 
synpunkter.

Beslutsunderlag
 Yttrande över förslag till Avfallsplan för åren 2018 till 2021 från Merab
 Avfallsplan 2018-2021
 Föreskrifter om avfallshantering Avfallsplan 2018-2021
 Avfallsplan 2014-2017 Revideringsunderlag med visade ändringar
 Bilaga 1 Förklaringar och definitioner Avfallsplan 2018-2021
 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser Avfallsplan 2018-2021

Beredning
Förslaget till ny avfallsplan har besvarats av flera av kommunens nämnder. 
Sammantaget gör Kommunledningskontoret bedömningen att det inte finns mycket 
att erinra mot förslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lyfter inledningsvis i 
sitt yttrande ett antal förslag och synpunkter som bör övervägas i det fortsatta arbetet 
med revidering av planen. Av särskild vikt är att planen och dess åtgärder i så hög 
utsträckning som möjligt synkroniseras med för Eslövs kommun redan beslutade 
planer och program på området, så som Miljömålsprogrammet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lyfter en specifik frågeställning kring den 
åtgärd i förslaget som rör inventering av nedlagda deponier. Åtgärden kräver enligt 
nämnden extra resurser de närmaste åren för att kunna hanteras och fullföljas inom 
föreslagen tidsram. Den här frågan bör utredas ytterligare av Eslövs kommun i dialog 
med MERAB specifikt med avseende på hur och i vilken takt Eslövs kommun har 
möjlighet att slutföra åtgärden enligt föreslagen tidplan.
 

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunledningskontorets förslag till yttrande antas och översänds till MERAB.

Beslutet skickas till
MERAB
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
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§ 148 KS.2017.0393

Svar till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden angående utredning 
avseende parkeringshus 

Ärendebeskrivning
Enligt budgetbeslut 2017 samt flerårsplan 2018 och 2019 ska den pågående 
planeringen av parkeringshus i stadens centrum slutföras under 2018-19 som ett 
underlag för vidare beslut i frågan. Miljö och Samhällsbyggnad har 2011 genom 
Trivector utfört en parkeringsutredning där bland annat lämpliga platser för 
parkeringshus har utretts. Trivector har också räknat på kostnad och rekommenderat 
dimensionering av ett parkeringshus. Trivector konstaterade 2011 att det inte fanns 
behov av fler parkeringsplatser i centrum just då. Däremot kunde man se ett ökat 
behov inom 5 -10 år eftersom planer på nybyggnationer i centrum fanns. Planerad 
förtätning påstods innebära ett ökat behov motsvarande 250 – 500 nya 
parkeringsplatser för de nya bostäderna, utöver dessa fanns ytterligare behov för att 
ersätta de platser som försvinner.

I Trivectors rapport finns fem förslag, 2A, 2B, 2C, 2D och 2E i Badhusparken som 
tillsammans bör utgöra ett utredningsområde för lokalisering av ett parkeringshus i 
centrum. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2017, i 
samband med återremissen av parkeringstaxa, att en lämplig plats för ett 
parkeringshus i centrum i första hand är vid Badhusparken.

Miljö och Samhällsbyggnad bedömer att innan slutligt beslut tas om parkeringshus i 
centrum bör effekterna av taxa för parkering utvärderas. Detta kan, enligt Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden göras under hösten 2019.

I väntan på utvärderingen av parkeringstaxan vill Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden lyfta ärendet för att hos kommunstyrelsen begära beslut 
kring tidplan, finansiering, organisationsform för projektering och byggnation samt 
driftform av ett parkeringshus.

Beslutsunderlag
 Svar angående utredning avseende parkeringshus
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-05-17 § 86 Parkeringshus

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sin begäran till 
lokalförsörjningsplanen, och enligt den är en begäran om beslut kring tidplan och 
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dylikt motiverat. Kommunledningskontoret anser dock inte att parkeringshus faller 
inom ramen för lokalförsörjningsplanen, som har som syfte att behandla 
verksamhetslokaler. Parkeringshus måste ses som ett samhällsbyggnadsprojekt, och 
som sådant ligger det inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 
att ta fram nödvändiga projektplaner.
Trivector konstaterade i sin utredning 2011 att det då inte fanns behov av ett 
parkeringshus men att det inom 5-10 år kunde finnas ett ökat behov. Vi har nu nått 
det tidsperspektivet och behovssituationen måste åter analyseras och uppdateras. 
Kommunledningskontoret anser att parkeringsbehov inte enbart uppkommer genom 
nya bostäder, utan också genom ökad pendling och ett attraktivare centrum dit 
boende och besökare söker sig.

Det har skett en förtätning i centrum sedan 2011 och flera planer möjliggör fler 
bostadshus och därmed eventuellt ett ökat parkeringsbehov. Flera planer tar dock 
höjd för ett ökat parkeringsbehov och medger betydligt fler parkeringsplatser än vad 
parkeringsnormen kräver. Samtidigt har det sedan 2011 skett en attitydförändring i 
samhället i stort kring bilens plats i städernas centrum och Eslövs kommun har 
intentionen att utforma centrum så att cyklister och fotgängare ges företräde, och en 
parkeringstaxa kommer att införas för bilar i centrum. Dessa förändringar i 
stadsbilden kan förändra behovsbilden för vem som kommer att använda ett 
parkeringshus: är det boende, pendlare eller konsumenter? Denna fråga behöver 
förtydligas och uppdateras gentemot Trivectors utredning från 2011. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden vill utreda vilka effekter taxan för parkering får under 
hösten 2019. Kommunledningskontoret vill att en första utvärdering görs redan våren 
2018, som kan visa på tendenser i behovsbilden. Detta behövs som underlag för 
vidare beslut.

Kompetensen att ta fram projektplaner för projektering, organisationsform för 
projektering och byggnation av ett parkeringshus finns hos Miljö och 
Samhällsbyggnad och kommunstyrelsen behöver dessa underlag för att i nästa steg 
kunna ta ställning till investeringsnivå och fatta beslut om finansiering och 
byggnation.

Därför föreslår kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följande:
- att i samband med utvärdering av parkeringstaxan uppdatera behovsbilden av 
parkeringsplatser i centrum utifrån beläggningsgrad, samt att i samarbete med 
Kommunledningskontoret utreda lokaliseringsfrågan. Arbetet ska vara avslutat 
senast vid halvårsskiftet 2018.
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- att ta fram en projektplan för byggprocessen med tidplan och kostnad, inklusive 
investeringskalkyl för drift av parkeringshus och drift av tjänst. Projektplanen ska 
beakta alla kostnader och intäkter. Mer än ett alternativ kan föreslås och arbetet ska 
vara avslutat senast december 2018.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar 
bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen erinrar om uppdraget, som Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har fått i budget 2017.
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att samarbeta med Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i lokaliseringsfrågan.

Ej deltagande i beslutet
Håkan Larsson (MP) meddelar att Miljöpartiet de gröna inte deltar in beslutet.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 149 KS.2017.0409

Eslövs kommuns yttrande över Regional transportinfrastrukturplan 
2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 

Ärendebeskrivning
Region Skåne har översänt förslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 
och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss och Eslövs kommun har 
möjlighet att lämna synpunkter. Remissperioden går ut fredagen den 20 oktober 
2017.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns yttrande över Regional 
transportinfrastrukturplan 2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne
 Kommunledningskontorets förslag till yttrande över Regional 
transportinfrastrukturplan 2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne
 Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 Cykelvägsplan 
för Skåne 2018-2029
 Remissversion Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029
 MalmöLundregionens yttrande över Region Skånes förslag till Regional 
Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 Ej underskrivet

Beredning
Eslövs kommun gör tillsammans med MalmöLundregionen ett gemensamt yttrande 
över förslaget till Regional transportinfrastruktur 2018–2029. Förslaget till 
Cykelvägsplan är väldigt detaljerad och varje kommun lämnar där in ett eget förslag.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Annette Linander (C), Håkan Larsson (MP), Janet Andersson 
(S) och Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
yttrande.

Beslut
- Kommunledningskontorets yttrande antas tillsammans med MalmöLundregionens 
yttrande och översänds till Region Skåne.

Beslutet skickas till
Region Skåne, region@skane.se
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
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§ 150 KS.2017.0005

Svar på remiss angående utställning av översyn av Översiktsplan för 
Malmö 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Malmö har sänt över ett utställningsförslag av översiktsplanen. 
Eslövs kommun har tidigare under 2017 lämnat synpunkter i föregående skede – i 
samrådsskedet, kommunstyrelsen i Eslöv, sammanträde den 7 mars 2017 §35.

Malmös översiktsplan antogs den 22 maj 2014. Föreslagen översiktsplan 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 utställningen justeras eventuellt handlingarna. Målet är att kommunfullmäktige 
kan anta en reviderad översiktsplan för Malmö våren 2018.

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

Beredning
Kommunledningskontoret har granskat utställningshandlingen. Eslövs kommun har 
inget att erinra.

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. 
Översiktsplanen med sina tillhörande dokument och digitala kartor är lättillgängliga 
och lätta att förstå. Eslövs kommun påverkar och påverkas av Malmö stad framförallt 
i form av in- och utflyttning, in- och utpendling samt handel. Vi kan anta att en del 
av Eslövs invånare utför sina inköp av framförallt sällanköp och detaljhandel i 
Malmö. Flyttströmmarna mellan Eslöv och Malmö är relativt lika, mellan 2010-2014 
var överskottet nästan 70 personer till Eslövs fördel (inflyttning från Malmö: 1416, 
utflyttning till Malmö 1347). När det gäller pendling har vi inte samma detaljerade 
statistik, men vi vet att utpendlingen till Malmö har viss påverkan. Detta påverkar i 
sin tur luftkvalitet och buller i Malmö stad. Eslövs kommun arbetar därför, liksom 
många andra kranskommuner till Malmö/Lund, med att verka för ökad attraktivitet 
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på och kring pendlingsnoder. Både i form av de delar som kommunen kan påverka 
och genom dialog med Trafikverket och Skånetrafiken kring de delar som de 
ansvarar för. Malmös föredömliga arbete med att öka tillgängligheten, attraktiviteten 
och den övergripande planeringen kring kollektivtrafik och cykeltrafik påverkar 
resandet både lokalt och regionalt. Exempelvis kan vi anta att hyrcykelsystemet både 
nu och framåt påverkar val av färdmedel av invånare från Eslövs kommun. Detta 
påverkar i sin tur luftkvaliteten och bullersituationen både i Malmös och Eslövs 
kommun.

I översiktsplanen nämns en hel del kring både Köpenhamn och Lund, medan 
kranskommunerna/Skåne inte berörs särskilt mycket. Möjligen skulle detta kunna 
förtydligas mer, både ömsesidiga beroenden (exempelvis genom flyttströmmarna) 
och de delar som drar människor från kranskommunerna till Malmö, exempelvis 
kultur, handel och stadsliv.

Malmö kommun arbetar föredömligt med fördjupningar, tematiska tillägg och andra 
kompletterande underlag/utredningar som påverkar den fysiska planeringen.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande.

Beslut
- Kommunledningskontorets yttrande antas och översänds till Malmö stad.

Beslutet skickas till
Malmö stad
Kommunledningskontoret, Karolina Nilsson
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§ 151 KS.2017.0377

Remissvar angående Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot 
återfall i brott (SOU 2017:61) 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun är remissinstans för en statlig utredning som kommer med förslag på 
förbättringar och ökad rättssäkerhet gällande villkorlig frigivning mot slutet av ett 
fängelsestraff.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande Remiss SOU 2017:61 Villkorlig frigivning- 
Förstärkta åtgärder mot återfall i brott
 Remiss Villkorlig frigivning- förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 
2017:61)
 Villkorlig frigivning- Förstärkta åtgärder mot återfall i brott Betänkande av 
frigivningsutredningen (SOU 2017:61)

Beredning
Idag är det rättspraxis att fängelsedömda blir villkorligt frigivna efter att två 
tredjedelar av det utmätta straffet har avtjänats. Anledningen är att denna tid ska 
användas för att underlätta återanpassningen till ett normalt liv i frihet. En viss 
kontroll kan utövas och vid minsta förseelse kan den brottsdömde återföras till 
fängelset. Utredningen undersöker som det ur samhällsskyddssynpunkt vore bra om 
en prövning av sannolikheten för återfall i brott skulle kunna göras som skulle kunna 
leda till att den villkorliga frigivningen sköts upp. När det gäller fängelsestraff under 
fyra år anser inte utredningen att en sådan prövning är tillräckligt träffsäker för att 
inte utgöra en kränkning av den personliga integriteten hos den brottsdömde. 
Däremot när det gäller de som är dömda för grövre brott bör en sådan prövning 
kunna göras. Det är däremot fastställt att man inte motverkar framtida brottslighet 
genom en fängelsevistelse. Det är under tiden för villkorlig frigivning som 
rehabiliterande insatser kan sättas in. Förslaget är därför att det ska vara möjligt att 
förstärka övervakningen av den dömde under den villkorliga frigivningen för att 
motverka återfall i brott med hjälp av bland annat elektronisk fotboja.

Eslövs kommun har inga invändningar mot utredningens slutsatser. Ett fängelsestraff 
har många syften, bland annat en inkapaciteringseffekt. Detta innebär att den intagne 
inte kan begå brott under fängelsetiden. Denna effekt kan skapa positiva resultat i 
lokalsamhället. Det är ofta påtagligt hur brottsligheten i ett samhälle minskar när 
enskilda individer avtjänar fängelsestraff. Att, som utredningen föreslår, ge 
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Kriminalvården en förstärkt rätt att övervaka dem som får villkorlig frigivning efter 
grövre brott ses av Eslövs kommun som en önskvärd utveckling, givetvis med 
hänsyn tagen till individens rättssäkerhet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets yttrande.

Beslut
- Kommunledningskontorets yttrande antas och översänds till Justitiedepartementet.

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet (senast 24 oktober 2017)
Kommunledningskontoret, Elsa von Friesen
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§ 152 KS.2017.0429

Medfinansiering av bredbandsutbyggnad med investeringsmedel 2017 

Ärendebeskrivning
Före sommaren inkom Telia med en förfrågan om kommunal medfinansiering av de 
två fiberpilotprojekten Södra Frosta och Bosarp-Kärrstorp-Öslöv-Billinge-
Stockamöllan-Munkarp-Hallaröd. En kommunal medfinansiering som kommer att 
innebära att de två områdena, vilka redan är planerade och projekterade, byggs ut på 
samma sätt som och får samma villkor som kommande områden som planeras och 
projekteras efter Telias utbyggnadsbeslut. Önskad medfinansiering uppgår för Eslövs 
del till cirka 550 000 kronor.

För att Eslövs kommun skulle få möjlighet att samverka med och stödja 
fiberföreningar på samma sätt som Höörs kommun och på så sätt förverkliga 
bredbandspolicyn så avsattes 1 miljon kronor årligen i investeringsbudget 2017-
2020.

Höörs kommun har meddelat att de kommer att medfinansiera de båda områdena.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Investeringsmedel bredband
 Bredbandspolicy för Eslövs kommun
 Samverkansavtal mellan Eslövs kommun och TeliaSonera Sverige AB

Beredning
Höörs kommun bestämde sig tidigt för att det var av största vikt att alla invånare, 
såväl i tätorterna som på landsbygden, får tillgång till snabbt bredband. Efter det att 
Södra Frosta Fiberförening fått avslag på sin ansökan om EU-bidrag för 
bredbandsutbyggnad valde Höörs kommun att gå in och bli en aktiv samverkanspart 
till föreningen. Detta som ett pilotprojekt med målet att visa att kommersiell 
utbyggnad av fiber på landsbygden är möjlig under förutsättning att 
anslutningsgraden är hög.

Av de cirka 250 hushållen i området Södra Frosta tillhör cirka 50 procent Eslövs 
kommun och 50 procent Höörs kommun. Trots fördelningen har Höörs kommun 
arbetat för hela området genom att ansvara för de administrativa delarna 
(upphandling, fakturering, avtalsskrivning, betalning av fakturor, ..) samt avsatt 
medel för förlustgaranti. Södra Frosta Fiberförening, som bestått av såväl invånare i 
Höörs kommun som i Eslövs, har ansvarat för kontakt med boende, markavtal och så 
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vidare.

I området Bosarp-Kärrstorp-Öslöv-Billinge-Stockamöllan-Munkarp-Hallaröd har 
Telia skött det administrativa arbetet samt också fullt ut tagit det ekonomiska 
ansvaret inklusive förlustgaranti. Fiberföreningarna i området har gjort ett gediget 
arbete genom kontakt med boende, utskick, informationsmöten med mera. 
Resterande arbete har Eslövs och Höörs kommun delat på.

Av de cirka 550 hushållen i området Bosarp-Kärrstorp-Öslöv-Billinge-Stockamöllan-
Munkarp-Hallaröd tillhör drygt 70 procent Eslövs kommun och resterande Höörs 
kommun.

I början av maj 2017 offentliggjorde Telia att de, oavsett anslutningsgrad, garanterar 
fiber till alla på landsbygden i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. En unik satsning 
och den största och första i sitt slag.

Som skäl till att Telia väljer att göra denna stora satsning i just mellanskåne anger de 
vara dels utfallet från de två pilotprojekten Södra Frosta och Bosarp-Kärrstorp-
Öslöv-Billinge-Stockamöllan-Munkarp-Hallaröd och dels det goda samarbete över 
kommungränsen som de tre kommunerna har i fiberärenden.

Att bevilja kommunal medfinansiering till de båda projekten, vilka lett fram till 
bredbandsutbyggnad till alla i hela kommunen, är ett sätt att förverkliga 
bredbandspolicyn och stämmer därmed väl överens med investeringsbudgetens syfte.

Yrkanden
Håkan Larsson (MP), Annette Linander (C), Janet Andersson (S) och Henrik 
Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Medfinansiering av de båda pilotprojekten med de medel som finns avsatta i 
investeringsbudget 2017 godkänns.

Beslutet skickas till
Pilotprojekten Södra Frosta
Pilotprojekten Bosarp-Kärrstorp-Öslöv-Billinge-Stockamöllan-Munkarp-Hallaröd
Kommunledningskontoret, Eva-Lena Nilsson
Kommunledningskontoret, Emmy Bruhn
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§ 153 KS.2017.0432

Förslag till godkännande av delårsrapport 2017 

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten omfattar tiden från första januari till den sista augusti med en 
prognos inför årets slut. Rapporten innehåller även en sammanställd redovisning 
omfattande kommunen och bolagen. Delårsrapport upprättas enligt lag och enligt 
Rådet för Kommunal redovisnings riktlinjer. Kommunens ekonomiska utveckling är 
fortsatt god. De övergripande målen för ekonomiskt god hushållning uppfylls. 
Prognoserna inför årets slut visar på ett något bättre resultat än vad som antogs i 
budgeten för 2017. Skälen för detta är ökade intäkter, förseningar av investeringar 
och lägre personalomkostnader.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av Delårsrapport 2017
 Eslövs kommun Delårsbokslut 2017_170927
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 50, 2017 Nämnden för arbete och 
försörjnings delårsrapport 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens Beslut § 150, 2017 Delårsbokslut 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens slutredovisning av projekt 
Delårsbokslut 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Delårsbokslut 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut; Delårsbokslut 2017
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts  beslut § 98, 2017 Delårsbokslut 2017, 
Kommunledningskontoret
 Barn- och familjenämndens beslut § 136, 2017, Delårsrapport 2017
 Barn- och familjenämndens underlag till Delårsrapport 2017
 Barn- och familjenämndens Förslag till beslut; Delårsrapport 2017
 Protokollsutdrag delårsbokslut ÖFN ojusterat
 Delårsbokslut 2017 Överförmyndarnämnden
 Servicenämndens Beslut § 36 Delårsrapport 2017
 Servicenämndens Delårsrapport 2017
 Bilaga 1 Servicenämndens Redovisning av hyror Delårsrapport 2017
 Servicenämndens Hälsotal Delårsrapport 2017
 VoO Delårsrapport
 VoO delårsrapport 2017 voo
 VoO Bilaga 1. Kostnader för införandet av HS-avtalet(202874) (0)_TMP
 VoO Handlingsplan budgetbalans(203143) (0)_TMP
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 88 Delårsbokslut 2017
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Delårsrapport 2017
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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Förslag till beslut; Delårsrapport 
2017
 Kultur- och fritidsnämndens Förslag till beslut; Delårsbokslut 2017
 Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut 2017

Beredning
Måluppfyllelsen av inriktningsmålen som återfinns i det politiska 
handlingsprogrammet för mandatperioden har ökat under året. Tre nämnder 
redovisar ökning från delvis uppfyllt mål till helt uppfyllt avseende sex mål.

Prognosen för kommunens verksamhetsrelaterade resultat inför årets slut är 27,1 
miljoner kronor. Per den siste augusti är resultatet 95,7 miljoner kronor. Störst 
underskott prognosticerar Vård- och omsorgsnämnden med 5,7 miljoner kronor följt 
av Nämnden för Arbete och försörjning med 4,2 miljoner, Barn- och familjenämnden 
med 2,5 miljoner, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 1,9 miljoner och 
Överförmyndarnämnden med 1,3 miljoner kronor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserar även att investeringsbudgeten totalt 
sett kommer att överskridas och att det finns projekt som bedöms göra stora 
underskott och projekt där kostnaden inte i sin helhet infaller under 2017 och därför 
uppvisar en positiv prognos för 2017. Kommunledningskontoret anser att Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens kalkyl-, beställnings- och genomföranderutiner bör 
granskas av kommunens sakkunniga revisorer. Kommunstyrelsen har tidigare när 
berörd nämnds investeringar inte genomförts inom budget vidtagit åtgärder till 
exempel omprioriteteringar inom beslutade investeringar.

Ett par nämnder begär i samband med delårsrapporten ökade anslag. Vård- och 
omsorgsnämnden begär medel med 0,7 miljoner kronor för huvudsakligen utökning 
av en sjukskötertjänst kopplat till HS-avtalet. Kommunstyrelsen har disponibla 
medel under året med anledning av hälso- och sjukvårdsavtalet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden begär ökat driftsanslag för personal. Nämnden fick i 
budget 2017 ökat anslag med 1,1 miljon kronor för personalförstärkningar vilket var 
en delvis återreglering av tidigare ram. Nämnden räknade dock med att 
personalkostnader i högre utsträckning skulle föras från driftbudgeten till 
investeringsprojekten. Det regelverk som gäller nationellt, vilket nyligen skärpts, 
tillåter endast att direkt personalrelaterade kostnader förs på investeringar. Ett 
driftsmässigt underskott uppstår därför för nämnden. Kommunledningskontoret har 
tillsammans med förvaltningen kommit fram till en ny tillämpning som ska reglera 
nämndens driftsbalans. Interna personalkostnader som förs på investeringsprojekt ska 
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motsvaras av lika belopp i driftsöverskott vid årets slut. Metoden tillämpas från 
2017.

Staten beviljar medel för extratjänster till kommunerna 2018 efter antal tillsatta 
tjänster per den 31 december 2017. En preliminär fördelning har skett efter 
invånarantal vilket ger 20 tjänster för Eslövs del. Nämnden för Arbete och 
Försörjning aviserar i samband med delårsbeslutet att extratjänster inte kommit igång 
i den omfattning som önskats. Endast 10 platser kommer att vara belagda till årets 
slut. Kommunen förlorar därmed halva det preliminära statsbidraget, cirka 0,7 
miljoner kronor.

Servicenämnden redovisar en avstämning kring tomma lokaler som uppgår till cirka 
1,1 miljon kronor. Enligt kommunens styrprinciper erhåller nämnden kompensation 
från kommunstyrelsens disponibla medel till hyror.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat att uttag av taxa för 
parkeringsavgift i Eslövs tätort inte införts enligt kommunfullmäktiges beslut på 
grund av förnyad upphandling. I budget 2017 och i den ekonomiska planen 
planerades för ett driftsöverskott redan 2017. Kommunens resultat påverkas därför 
negativt.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
- att bevilja Vård- och omsorgsnämnden 0,7 miljoner för utökning av en 
sjukskötersketjänst till korttidsvården från disponibla medel för HS-avtalet.
 
- att uppdra åt Nämnden för arbete och försörjning att återrapportera till 
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 5 december 2017 om aktuellt antal tillsatta 
extratjänster.
 
- att meddela Servicenämnden att nämnden erhåller ersättning enligt de ekonomiska 
styrprinciperna för tomma lokaler i samband med upprättandet av årsredovisningen 
vilket ska beaktas i nämndens resultat för året.
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- att godkänna införandet av beskriven tillämpningsmetod för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden avseende reglering av interna personalkostnader mellan 
driftsbudget och investeringsprojekt.
 
- att Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kalkyl-, beställnings- och 
genomföranderutiner avseende investeringar omedelbart ska granskas av kommunens 
sakkunniga revisorer.
 
- att bevilja Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om 1,3 miljoner till 
personalkostnader i driftsbudgeten ur årets resultat.
 
- att  godkänna delårsrapporten 2017.

Ej deltagande i beslutet
Annette Linander (C), Fredrik Ottesen (SD) och Håkan Larsson (MP) meddelar att 
ledamöterna i deras respektive parti inte deltar i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 154 KS.2017.0437

Förslag till valdistriktsindelning från och med allmänna valet 2018 

Ärendebeskrivning
Vid allmänna valet 2014 konstaterades att valdistrikten i Eslövs stad är något för 
stora för att arbetet i lokalerna ska kunna utföras på ett smidigt och effektivt sätt. 
GIS-samordnaren vid Miljö och Samhällsbyggnad har, på uppdrag av 
Kommunledningskontoret, tagit fram ett förslag till ny valdistriktsindelning.
 
Enligt vallagen (SFS 2005:837) 4 kapitlet 17 § ska ett valdistrikt omfatta 1 000 till  2 
000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får avvikelser förekomma. På förslag 
av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i 
valdistrikt. Kommunens översyn och länsstyrelsens beslut ska genomföras året före 
det år då val till riksdagen ska hållas.

Beslutsunderlag
 Valnämndens beslut § 4, 2017 Valdistriktsindelning från och med allmänna 
valet 2018

Beredning
Förändring av valdistrikten har gjorts främst i Eslövs stad. Här har skapats ett 
nytt distrikt i centrum, vilket medför att distrikten runt om blivit något mindre. I 
arbetet med förslaget har hänsyn tagits till den förväntade nybyggnationen. 
Valdistrikten i förslaget har mellan 1 224 och 1 660 röstberättigade, vilket medger 
utrymme för expansion.
 
På landsbygden är det endast valdistrikt Örtofta som förändrats. Distriktet har utökats 
geografiskt på bekostnad av valdistrikt Berga. Antalet röstberättigade i distrikten 
påverkas inte eftersom det inte finns några boende i området.
 
Valnämnden bedömer att det framtagna förslaget är väl genomarbetat och föreslår att 
kommunfullmäktige antar detsamma som sitt förslag till länsstyrelsen.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Valnämndens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås föreslå länsstyrelsen att besluta om föreslagen 
valdistriktsindelning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 155 KS.2017.0436

Förslag till valkretsindelning vid val till kommunfullmäktige 2018 

Ärendebeskrivning
Sedan 2014 är Eslövs kommun indelat i två valkretsar. Enligt då gällande lagstiftning 
skulle en kommun med minst 24 000 röstberättigade delas in i två eller flera 
valkretsar.
 
Från och med den 1 januari 2015 har lagen ändrats (SFS 2014:1384) på så sätt att 
antalet röstberättigade har höjts till 36 000 för att en kommun ska delas in i två eller 
flera valkretsar.
 
Antalet röstberättigade ska beräknas på uppgifterna i folkbokföringsregistret den 1 
mars samma år som beslut om valkretsindelning fattas. Valkretsindelningen ska i sin 
tur beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då 
indelningen ska gälla första gången, (vallagen (SFS 2005:837) 4 kap. 11-13 §§). För 
att gälla ska beslutet fastställas av länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Valnämndens beslut § 3, 2017 Valkretsindelning vid val till kommunfullmäktige

Beredning
Den 1 mars 2017 hade Eslövs kommun, enligt uppgifterna i folkbokföringsregistret, 
25 035 röstberättigade. Kommunen ska således endast omfatta en valkrets vid valet 
till kommunfullmäktige 2018. Kommunledningskontoret föreslog därför att 
Valnämnden skulle föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Eslövs kommun vid valet till  kommunfullmäktige 2018 endast omfattar en 
valkrets.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Valnämndens förslag till beslut.

Beslut
 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att Eslövs kommun vid val till 
kommunfullmäktige 2018 endast omfattar en valkrets.
- Kommunfullmäktiges beslut översänds till Länsstyrelsen Skåne för fastställande.

Sida 27 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-03

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 28 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-03

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 156 KS.2016.0068

Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:1 Tågarpsvägen 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun äger rubricerad fastighet som ligger inom Fridasro-området i västra 
Eslöv. Gällande detaljplan, S 183, antagen 1976, är avsedd för bostäder, park med 
mera. Eslövs kommun önskar en ny detaljplan för bostäder på del av rubricerad 
fastighet i anslutning till Tågarpsvägen på Fridasro. Ytan har tidigare bland annat 
använts som lekplats och enligt gällande plan är ytan utlagd som parkmark. 
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om antagande för Detaljplan-del av Eslöv 53:1 
Tågarpsvägen i Eslöv, Eslövs kommun
 01. Antagandehandling_Plankarta_del av Eslöv 53_1Tågarpsvägen 170920
 02. Antagandehandling_Planbeskrivning_del av Eslöv 
53_1_Tågarpsvägen170920
 03. Antagandehandling_Kartbilaga_del av Eslöv 53_1_Tågarpsvägen170920
 Granskningsutlåtande¨
 Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Eslöv 53:1, Tågarpsvägen

Beredning
Detaljplanen har varit föremål för granskning under 21 juni 2017 och 14 
juli 2017. Tre yttranden av redaktionell art har inkommit vilket föranleder att 
Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen kan antas. Sakägare som under 
samrådsskedet yttrat sig och ej fått sina synpunkter tillgodosedda kommer att erhålla 
en besvärshänvisning när detaljplanen är antagen. Planarbetet bedrivs med 
standardförfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

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

Beslut
- Detaljplan för del Eslöv 53:1, Tågarpsvägen i Eslöv, Eslövs kommun antas.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Thomas Oskarsson för vidarexpediering
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§ 157 KS.2017.0242

Begäran om kompensation från Kultur- och fritidsnämnden för 
medfinansieringsintyg för Eslövs ridklubb 

Ärendebeskrivning
Eslövs Ridklubb har stora behov av renovering av några av sina lokaler. Tjänstemän 
från Kultur och Fritid har haft ett möte med ansvariga i  föreningen och fått en 
beskrivning av svårigheterna med att bedriva en säker; verksamhet för barn och unga 
i föreningen. Efter besöket rekommenderades att söka medel från jordbruksverket, 
vilket de gjort. Föreningen har fått ett positivt besked från fonden. Det är mycket 
troligt att jordbruksverket kan bevilja föreningen stöd för denna renovering som nu 
har blivit ytterst akut. För att föreningen ska få pengar krävs offentlig 
medfinansiering. Ridklubben kan inte finansiera denna del själva eller genom andra 
fonder.
 
Den summa de kräver i offentlig medfinansiering är 120 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens Ordförandebeslut- Medfinansieringsintyg Eslövs 
Ridklubb

Beredning
Ur både ett verksamhets- och barnperspektiv är det ytterst allvarligt att Eslövs 
ridklubb inte har lokaler som är säkra och  ndamålsenliga. Ridklubben gör ett hårt 
jobb för att hålla lokalerna i gott skick och tar också hjälp av olika aktörer för att 
kunna finansiera underhåll och drift. Det finns inte så många fonder att söka där man 
kan få stöd till underhåll och därför är det ytterst positivt att föreningen fått ett 
positivt besked från jordbruksverket och Kultur och Fritid ser positivt på att Eslövs 
kommun skriver på ett medfinansieringsintyg för att underlätta ansökan.
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att bevilja Kultur- och 
fritidsnämnden 120 000 kronor, ur kommunstyrelsens disponibla medel för 
tillkommande hyror, i kompensation för medfinansieirng av renovering av Eslövs 
ridklubb.

Yrkanden
Janet Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunstyrelsen beviljar Kultur- och fritidsnämnden 120 000 kronor, ur 
kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror, i kompensation för 
medfinansieirng av renovering av Eslövs ridklubb.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Eslövs ridklubb
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§ 158

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2016.0395-5Avtal Ciceron Federationstjänst Visma Consulting AB e-
legitimering
 KS.2016.0386-21Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §87 ksau Försäljning 
av Ölycke 1:283, Löberöd
 KS.2016.0600-25Sponsoravtal Eslövs Näringslivsdag 2017 Advokatfirman 
VICI AB
 KS.2016.0600-26Sponsoravtal Eslövs Näringslivsdag 2017 Innovative Search 
Marketing Sweden AB
 KS.2017.0054-9Rapport över delegationsbeslut från Miljöavdelningen per 
augusti 2017
 KS.2017.0207-5Låneavtal Fastighets AB Gäddan
 KS.2017.0207-6Låneavtal Fastighets AB Gäddan
 KS.2017.0144-6Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av entrémattor
 KS.2016.0600-28Partneravtal Eslövs Näringslivsdag 2017 Sparbanken Skåne 
AB
 KS.2016.0600-29Partneravtal Eslövs Näringslivsdag 2017 Eslövs Bostads AB
 KS.2016.0293-10Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av AV-utrustning
 KS.2016.0600-31Engagemangskontrakt Eslövs Näringslivsdag 2017 Frisk och 
Scen Produktion KB
 KS.2017.0281-2Anmälan om Kommunbidrag till Grannsamverkansskyltar för 
åren 2017-2018 Stöldskyddsföreningen
 KS.2015.0484-24Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2017 
Igångsättningstillstånd gällande förhyrning av tillfälliga skolmoduler till 
Sallerupskolan
 KS.2017.0402-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95, 2017 
Igångsättningstillstånd för ombyggnad av kontorslokaler i Stadsbiblioteket Eslöv
 KS.2016.0137-17Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av hjälpmedel; 
delområde gånghjälpmedel
 KS.2017.0457-1Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av 
hjälpmedelscentral
 KS.2017.0054-10Rapport över delegationsbeslut från Miljöavdelningen per 30 
september 2017
 KS.2017.0452-1Avtal om jordbruksarrende som består av del av Eslöv Sibbarp 
2:3
 KS.2017.0453-1Avtal om jordbruksarrende som består av del av Eslöv Gryby 
10:2.

Sida 33 (35)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-03

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 159

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2015.0037-2Avtalsförlängning mellan Räddningstjänsten Syd och Eslövs 
kommun avseende VMA- anläggningar för medlemskommunerna
 KS.2016.0241-3Upphörande av Bredbandsföreningen BILLTECK
 KS.2016.0292-13Protokoll från styrelsesammanträde Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag 28 augusti 2017
 KS.2016.0292-12Protokoll från telefonmöte Mellanskånes Renhållning AB 30 
juni 2017

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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