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§ 160

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) utses till att, jämte ordföranden, justera protokollet den 14 
november 2017. Christine Melinder (M) utses till ersättare.
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§ 161 KS.2017.0257

Förslag till avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av 
besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt 

Ärendebeskrivning
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby tillsammans med företagarföreningen Mitt 
Skåne och Tourism in Skåne AB samverkar genom MittSkåne Turism kring 
utveckling av besöksnäringen i MittSkåne. Samverkan/partnerskapet avser 
utvecklingsinsatser mot besöksnäringens aktörer, gemensam besöksservice samt 
utveckling och samordning av marknadsförings- och kommunikationsarbete för 
besöksnäringen i området och ska i förlängningen leda till fler arbetstillfällen och 
ökad lönsamhet för företagen i MittSkåne. I tidigare upprättat samverkansavtal 
avseende besöksnäringen fastslogs att en utvärdering av arbetet innehållande en 
översyn av samverkansavtal, inriktningsmål och effektmål skulle göras under våren 
2017. Detta skulle fungera som underlag för eventuellt beslut om förlängning av 
samarbetet i respektive kommuns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av 
besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt
 Partnerskapsavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner samt 
företagarföreningen Mitt Skåne samt Tourism in Skåne AB för ökad tillväxt inom 
besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt
 Samverkansavtal mellan Eslövs Höörs och Hörbys kommuner avseende 
utveckling av besöksnäringen från år 2018 och framåt
 Samverkan och partnerskap för ökad besöksnäring i MittSkåne - utveckling och 
effekter av verksamheten under åren 2015-2017
 Utvärdering Destination MittSkåne under åren 2015-2017
 MittSkåne Strategisk Plattform
 Kommunfullmäktige beslut § 60, 2015 Gemensam organisation för 
besöksnäringen i MittSkåne
 Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne 2015-2017
 Förslag till Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner 
avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Beredning
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har samordnat en utvärdering av 
samverkan mellan kommunerna och partnerskapets arbete samt en översyn av de 
avtal som legat till grund för uppstarten av MittSkåne Turism. Med en gemensam 
ambition att verksamheten ska fortsätta i samma riktning som nu har förslag på nya 
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avtal arbetats fram.

Utöver en reducering av text och bakgrundsmaterial samt mindre förändringar i 
aktörernas roller och ansvar föreslås några ändringar inför en ny avtalsperiod; 
avtalstiden föreslås bli löpande med möjlighet att årsvis säga upp samarbetet efter 
erforderliga politiska beslut, ordförandeskapet föreslås rotera enbart mellan 
kommunerna Höör och Eslöv med utgångspunkt i att Hörby fortsatt agerar 
värdkommun. Slutligen föreslås också en årlig indexreglering av den kommunala 
finansieringen inom ramen för samverkansavtalet.

Sedan starten år 2015 har destinationskontoret haft en positiv utveckling. Det finns 
idag en väl fungerande verksamhet, destinationen blir alltmer synlig och det finns ett 
växande intresse från näringen att jobba gemensamt för utveckling av destinationen. 
Den utvärdering som gjorts pekar ut några utvecklingsområden som kan ligga till 
grund för fortsatt dialog och utveckling av ett än mer effektivt samarbete. Eventuella 
förändringar i samarbetet som uppstår till följd av detta och som förutsätter politiska 
beslut föreslås hanteras i anslutning till något av de två tillfällen per år då resultat och 
effekter av verksamheten inom ramen för samverkan och partnerskapet ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen i respektive kommun.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna ”Partnerskapsavtal mellan Eslövs, 
Höörs och Hörbys kommuner samt företagarföreningen Mitt Skåne ochTourism in 
Skåne AB för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och 
framåt” att gälla från och med den 1 januari 2018.
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna ”Samverkansavtal mellan Eslövs, Höörs 
och Hörbys kommuner avseende utveckling av besöksnäringen från år 2018 och 
framåt” att gälla från och med den 1 januari 2018.
 
Besluten ovan gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Höör och Hörby.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Peter Juterot
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§ 162 KS.2017.0310

Yttrande över motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén 
(L) om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv 

Ärendebeskrivning
Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén (L) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att anlägga parkeringshus på fastigheten Gåsen 8 vid
Kvarngatan och att lokaliseringen ska ges hög prioritet i valet av placering av 
parkeringshus i Eslövs centrum.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande motion om parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv
 Svar från Eslövs Bostads AB angående motion om parkeringshus på Gåsen 8
 Motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén (L) om att bygga ett 
parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv

Beredning
Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet i enlighet med beslutat 
remissförfarande hört fastighetsägaren Eslövs Bostads AB. Fastighetsägaren uppger 
att man avser bebygga Gåsen 8 med bostäder i enlighet med antagen detaljplan.  
Projekteringsfasen har redan inletts och att avvakta en utredning kommer att innebära 
en fördröjning av byggnationen vilket i förlängningen kan innebära svårigheter för 
EBO att leva upp till ägardirektivets mål om att bygga 50-60 lägenheter om året.  Det 
lyfts också att en lokalisering av ett parkeringshus på tomten medför negativa 
konsekvenser för utemiljön för kommande hyresgäster.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2017 ett uppdrag att i samband 
med utvärdering av parkeringstaxan uppdatera behovsbilden av parkeringsplatser i 
centrum utifrån beläggningsgrad och i samarbete med Kommunledningskontoret 
utreda lokalisering av ett framtida parkeringshus. Detta arbete ska vara avslutat vid 
halvårsskiftet 2018. Under andra halvan av 2018 ska nämnden också arbeta fram en 
projektplan för byggprocessen med tidplan och kostnad inklusive en 
investeringskalkyl för drift av parkeringshus och drift av tjänst. Projektplanen ska 
beakta alla kostnader och intäkter.

En bra lösning som täcker behovet av centrumnära parkering är viktig och prioriterad 
i det fortsatta arbetet med utveckling av centrum och trafiken i och omkring 
stadskärnan. Mot bakgrund av inkomna synpunkter från fastighetsägaren och redan 
befintligt uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden menar 
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Kommunledningskontoret att det både finns en god planering framåt i frågan och 
goda anledningar att ge fastighetsägaren bra förutsättningar att fortsätta med planerad 
byggnation enligt plan.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 163 KS.2016.0462

Förslag till kulturskolans lokalisering 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut i september 2017 om 
placering av kulturskolan på fastighet Örnen 4, nedan kallad Spritfabriken, och ett 
förslag till överenskommelse gällande projektplanering av de nya lokalerna för 
kulturskolan har utarbetas mellan Eslöv Bostads AB och Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Lokalisering av kulturskolan
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 98 Lokalisering av kulturskolan
 Överenskommelse mellan Eslövs kommun och Eslöv Bostads AB angående 
Kulturskola Örnen
 Utkast av hyresavtal för kulturskolan
 Brev från Eslövs Bostads AB till Eslövs kommun angående Örnen 4 
(spritfabriken) 2017-10-16

Beredning
Förutom Spritfabriken har även andra alternativ funnits som en möjlig placering för 
kulturskolan i Eslöv. Det andra alternativet var Lilla teatern. Lokalisering av 
kulturskolan i Spritfabriken ger en tidigare inflyttning i de nya lokalerna än om 
lokaliseringen skulle ske vid Lilla teatern. Det krävs bland annat en ändring av 
detaljplan för detta område.

Kommunledningskontoret delar Kultur- och fritidsnämndens uppfattning om att 
Spritfabriken är en lämplig placering. Ur stadsbyggnadssynpunkt förordas en 
lokalisering till Spritfabriken. Spritfabrik är en minnesbyggnad som idag förfaller 
och står helt oanvänd. Att renovera och flytta kulturskolan till denna byggnad skulle 
bidra till att området får ett nytt liv och nya förutsättningar till utveckling. Förslaget 
till lokalisering just på Spritfabrikens område skulle också utgöra en viktig 
katalysator i den stadsomvandling, öster om järnvägen, mot attraktiv stad i en 
multifunktionell miljö som det givits uttryck för i många kommunala 
ställningstagande, planer och program. Nu finns en chans att genom lokaliseringen 
realisera något av dessa tankar.

En lokalisering här skulle ge tre effekter: attraktiva lokaler, vända förfall till 
förädling samt fungera som katalysator i stadsförnyelsen öster om järnvägen. 
Detaljplan finns.
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Förslaget till överenskommelse gällande projektering av de nya lokalerna består av 
fem huvudpunkter:

1. Eslövs Bostads AB får i uppdrag att projektera och handla upp 
byggnadsarbeten gällande kulturskolans nya lokaler inom fastigheten Örnen 
4. Projekteringen ska ske i nära samråd med Kultur och Fritid som i sin tur 
har ansvar att medverka till att identifiera effektiviseringsmöjligheter i 
förhållande till framtaget lokalprogram för kulturskolan.

2. Eslövs Bostads AB avser att genomföra byggprojektet genom att 
partneringavtal tecknas med en entreprenör i tidigt skede.

3. Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB är överens att teckna hyresavtal för 
kulturskolan i huvudsak på de villkor som framgår av hyresavtalsförslag. 
Efter att projekteringsarbete har avslutats och blivit godkänt av Eslövs 
kommun ska hyresavtalet kompletteras med gällande framtagna ritningar och 
projektdokumentation. Eslövs kommun har rätt att avbryta projekteringen 
innan hyresavtal tecknas. Om denna rätt skulle utnyttjas ska Eslövs kommun 
ersätta Eslöv Bostads AB med halva projekteringskostnaden. Om hyresavtal 
mellan Eslövs kommun och Eslöv Bostads AB tecknas ingår 
projekteringskostnaderna i den totala kostnaden som inryms i 
hyresavtalsförslag.

4. Projekteringsarbetet inleds omgående med målsättning att inflyttning i de nya 
lokalerna för kulturskolan ska kunna ske 2019 – 2020.

5. Kulturskolans verksamhet i de nya lokaler kommer att behöva nya inventarier 
och övrig utrustning, som till exempel ljud och ljusanläggning och annan 
teknisk utrustning som behövs för att kunna genomföra konserter och 
föreställningar på ett professionellt sätt.

 
Frågan om ekonomisk kompensation för nyuppkomna kostnader i samband med flytt 
till de nya lokalerna för kulturskolan som Kultur- och fritidsnämnd äskar, får lösas 
inom den ordinarie budgetprocessen.

Hyresavtalet gällande kulturskolans lokaler i Spritfabriken kommer att undertecknas 
efter att projekteringsarbetet har blivit klart och godkänt av Eslövs kommun. 
Lokalens yta fastställs då och skrivs in i hyresavtalet. Undertecknandet av 
hyresavtalet skall ske enligt de gällande ekonomiska styrprinciper och riktlinjer för 
hantering av lokaler i Eslövs kommun.
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Yrkanden
Håkan Larsson (MP), Christine Melinder (M), Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson 
(S), Annette Linander (C), Bertil Jönsson (NKE) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall 
till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta lokaliseringsförslag gällande nya lokaler för 
kulturskolan till fastigheten Örnen 4 i Eslöv.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna överenskommelsen mellan Eslövs kommun 
och Eslöv Bostads AB .
- Kommunfullmäktige föreslås ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att beakta 
kostnaderna för inventarier och övrig teknisk utrustning till kulturskolan i kommande 
budgetäskanden.
- Kommunfullmäktige föreslås ge Servicenämnden i uppdrag att bistå Kultur- och 
fritidsnämnden i planeringsarbetet som kommer att ske i samarbete med Eslöv 
Bostads AB och den upphandlade entreprenören.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 164 KS.2016.0529

Lokalbehov för Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret fick av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att, 
tillsammans med berörda förvaltningar, utreda och föreslå den mest optimala 
lösningen gällande den framtida placeringen av verksamhetslokaler för Arbete och 
Försörjning samt Barn och Utbildning (§ 167, 2016).
 
Sedan 1 juli 2007 hyr Eslövs kommun lokaler för Arbete och Försörjnings samt Barn 
och Utbildnings verksamheter av Eslöv Bostads AB på fastigheten Näktergalen 1, 
Östergatan 8 i Eslöv.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning 
på Östergatan 8
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55, 2015 Kastanjen 1
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §167, 2016 Lokalbehov Arbete och 
Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8
 Kostnadsbedömning gällande ombyggnation av rådhuset
 Överenskommelse mellan Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun gällande 
upphörande av Näktergalen 1 och nytt avtalsförslag
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 55, 2017 Lokalbehov för Arbete 
och Försörjning
 Avtalsutkast mellan Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun gällande 
Östergatan 8 2017-04-04
 Hyresavtalsförslag mellan Företagshus i Eslöv AB och Eslövs kommun gällande 
Laxen 2 17 augusti 2017
 Bilaga till klausul om brandskydd
 SB
 Hyresavtal Arbete och Försörjning - Östergatan 8

Beredning
Kommunledningskontoret har i samråd med Arbete och Försörjning, Barn och 
Utbildning samt Serviceförvaltningen utrett frågor kring inhyrda lokaler på 
Östergatan 8. Följande fyra olika lokalalternativ har studerats: Kastanjen 1 (före 
detta brandstationen på Gröna Torg), Kärnan 1, Eslöv Bostads AB:s hyresförslag 
gällande Östergatan 8 och Företagshus i Eslöv AB:s hyresavtalsförslag gällande de 
tillfälliga lokalerna på Åkermans väg 5.
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Alternativen har jämförts:
- Kastanjen 1 (före detta brandstationen på Gröna Torg) har inte visat sig vara ett 
ekonomiskt lönsamt alternativ på grund av stort investeringsbehov. Därför har vidare 
utredning av detta alternativ inte gjorts. Då det inte längre finns ett behov av 
kommunens verksamhetslokaler i Kastanjen 1 kan den påbörjade planprocessen för 
området fortsätta.
- Eslöv Bostads AB hyresförslag gällande renovering av befintliga lokaler förutsätter 
ett 10-årigt hyresavtal och en årskostnad på 1 890 000 kronor. Inhyrd yta skulle då 
bli oförändrade 1665 kvadratmeter. Idag uppgår årshyran för lokaler på Östergatan 8 
till 1 622 959 kronor. Under renoveringen skulle verksamheten behöva flyttas 
tillfälligt till andra lokaler. I Eslöv Bostads AB hyresavtalsförslag finns även krav på 
en inlösensumma på 1 367 000 kronor att betala till hyresvärden vid en eventuell 
flytt från lokaler efter tio år. På grund av alla dessa omständigheter betraktas detta 
alternativ som ett icke tillfredställande alternativ gällande en långsiktig lösning för 
kommunens verksamhetslokaler. Eslöv Bostads AB accepterar den kommande 
förändringen av lokaler på Östergatan 8. I samband med det har Eslöv Bostads AB 
presenterat en överenskommelse för Eslövs kommun. Överenskommelsen gäller 
reglering av Arbete och Försörjnings avflyttning samt omplacering av Barn och 
Utbildnings verksamhet i lokalerna på Östergatan 8.
På grund av att den fysiska arbetsmiljön i lokalerna på Östergatan 8, våning 4 och 5, 
har dokumenterade brister föreslår förvaltningen en omlokalisering till annan lokal 
på Åkermans väg 5 under de kommande 3 till 4 åren till dess att lokalerna i Rådhuset 
är iordninggjorda. I de föreslagna lokalerna finns god ventilation, bra utrymmen, 
besöksrum, två separata ingångar och plana golvytor vilket idag saknas på 
Östergatan 8. Arbete och Försörjning planerar att flytta till nya lokaler på Åkermans 
väg efter 1 maj 2018. Lokalerna på Östergatan ska lämnas senast den 31 maj 2018. 
Denna lösning innebär att Arbete och Försörjning inte kommer att bli debiterad 
någon hyra för juni och juli månad 2018. Hyran på Åkermans väg 5 blir 1 083 000 
kronor per år. Hyrestiden i förslaget är tre år med möjlighet att förlänga hyresavtalet 
ett år i taget.
Hyreskostnaderna i det ovan presenterade förslaget kommer att bli på ungefär samma 
nivå som idag, men den stora vinsten med förslaget är att Arbete och Försörjning 
kommer att få en betydligt bättre arbetsmiljö än den som finns idag i lokalerna på 
Östergatan 8. Omlokalisering är planerad som tillfällig.

- Rådhuset, Kärnan 1, är projekterad och byggd för att ta emot stadsadministration 
och de politiska aktiviteterna. Under många år har dessa lokaler uppfyllt de 

Sida 16 (51)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-31

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

myndighetskraven som fanns då. De kommunala förvaltningarna lämnade dessa 
lokaler 1982 när det nya Stadshuset byggdes. Kulturskolan flyttade till Rådhuset 
1982. Redan från början har arbetsmiljön varit undermålig i dessa lokaler. Lokalerna 
är inte heller funktionsanpassade till kulturskolan.

Kommunledningskontoret har utrett dessa lokaler tillsammans med externa konsulter 
och konstaterat att lokalerna i Rådhuset är lättanpassliga till kontorsverksamhet men 
att lokalerna behöver en viss ombyggnation och modernisering.
För att lokalerna i Rådhuset renoveras till moderna kontorslokaler behövs det en 
investering på cirka 25 miljoner kronor. I dessa ombyggda lokaler skulle kunna 
placeras 65 till 70 arbetsplatser. Det är fler arbetsplatser än Arbete och Försörjning 
och Barn och Utbildning har på Östergatan 8 idag.
Investeringsbedömning är schablonmässig och den är gjord 2016. Den behöver 
justeras efter att projekteringen har blivit gjord samt måste räknas om till det året 
renoveringen av Rådhuset blir aktuellt.
En mer långsiktig plan för lokalisering av Arbete och Försörjning är att renovera 
lokaler i Rådhuset och flytta de berörda förvaltningarna från Östergatan 8 till 
Rådhuset. Idag har kulturskolan verksamhet i Rådhuset och först när en flytt av deras 
verksamhet har skett kan en renovering bli möjlig.

Kulturskolans nya lokaler i Spritfabriken planeras bli klara i början av 2020. Under 
tiden kan projektering och upphandling av byggentreprenaden göras. Under 
förutsättning att kommunen har en långsiktig användning för kontorslokaler i 
Rådhuset ger en renovering av dessa lokaler en lägre lokalkostnad på sikt än en 
fortsatt inhyrning av lokaler på Östergatan 8.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Mikael Wehtje (M) och Håkan Larsson 
(MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till belsut.
 
Annette Linader (C) instämmer men yrkar att sista beslutsförslag ändras till: "Förslag 
gällande inriktningsbeslut för renovering av Rådhuset till anpassade kontorslokaler 
för Arbete och Försörjning samt Barn och Utbildning godkänns". Fredrik Ottesen 
(SD) yrkar bifall till Annette Linanders (C) yrkande.
 
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till belsut 
och avslag till Annette Linanders (C) yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på de tre första beslutsförslagen och finner att 
kommunstyrelsen bifaller dem.
 
Sedan ställer ordföranden proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets 
formulering i sista beslutsförslag dels bifall till Annette Linanders (C) formulering 
och finner här också att kommunstyrelsen bifaller Kommunledningskontorets förslag 
till beslut.

Beslut
- Överenskommelse gällande lokalerna på Östergatan 8 mellan Eslövs kommun och 
Eslöv Bostads AB godkänns.
- Det gällande hyresavtalet mellan Eslövs kommun och Eslöv Bostads AB avseende 
lokaler på Östergatan 8 sägs upp i enlighet med de villkor som finns i det gällande 
hyresavtalet.
- Hyresavtalsförslaget gällande lokaler på Åkermans väg 5 mellan Eslövs kommun 
och Företagshus i Eslöv AB godkänns.
- Förslag gällande inriktningsbeslut för renovering av Rådhuset till moderna 
kontorslokaler godkänns.

Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och försörjning
Barn- och familjenämnden
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, Predrag Amanovic
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§ 165 KS.2017.0353

Aviserat behov av Ekenäsgården som ersättningslokal till Johnssons 
Minne 

Ärendebeskrivning
Med anledning av byggnationen av den nya gymnasieskolan planeras också en 
försäljning av fastigheten Johnssons Minne, kvarteret Gåsen. Utöver verksamhet för 
Vård och Omsorg har fastigheten också varit föreningslokal för Eslövs Cykelklubb 
och Eslövs Musiksällskap. Hyresgästerna är uppsagda från fastigheten och är i behov 
av nya lokaler för sin verksamhet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Aviserat behov av Ekenäsgården som ersättningslokal till 
Johnssons Minne
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 99 Aviserat behov av Ekenäsgården som 
ersättningslokal till Johnssons Minne
 Preliminär hyresberäkning av Ekenäsgården som ersättningslokal till Johnssons 
Minne

Beredning
I många år har Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb huserats i lokalen 
Johnssons Minne på kvarteret Gåsen. Kultur-och fritidsnämnden har en hyreskostnad 
på 199 000 kronor per år. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att säga upp 
föreningarna från lokalen med anledning av processen kring byggnationen av den 
nya gymnasieskolan. I samband med detta har en diskussion förts i den strategiska 
lokalgruppen för att se om lämpliga ersättningslokaler finns för föreningarna. Den 
enda lokal som är tillgänglig och i hög grad möter föreningarnas behov är 
Ekenäsgården. Ekenäsgården är idag en ledig lokal som kostar kommunen 278 000 
kronor per år i hyra.

Serviceförvaltningen har tillsammans med Kultur och Fritid samt föreningarna tittat 
på lokalen och utrett vilka anpassningar som behövs för att möta föreningarnas 
behov. Med en investering i lokalen om 600 000 kronor skulle årshyran för 
Ekenäsgården öka med 48 000 kronor och ligga på totalt 326 000 kronor per år. 
Servicenämnden skall upprätta ett internhyresavtal med Kultur- och fritidsnämnden i 
enlighet med de gällande ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun.

Lokalen har också utvecklingsmöjligheter på sikt genom den platta som utgjort 
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grunden till matsalen som tidigare låg på platsen. Vi hoppas på att kunna lösa 
framtida behov genom dessa möjligheter.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Christine Melinder (M), Håkan Larsson (MP), Bertil Jönsson 
(NKE), Tony Hansson (S) och Annette Linander (C) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kultur- och fritidsnämndens begäran att ta lokalen i bruk godkänns samt dess 
äskande gällande kompensation för tillkommande hyreskostnader om 127 000 kronor 
per år från och med budgetåret 2018 tillstyrks.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunledningkontoret, Predrag Amanovic
Kommuledningskontoret, ekonomiavdelning
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§ 166 KS.2017.0460

Ombyggnation av omklädningsrum på Kvarngatan 7 

Ärendebeskrivning
Lokalerna på Kvarngatan 7 behöver ur ett arbetsmiljöperspektiv och av
hygienmässiga skäl utrustas med omklädningsrum och duschar.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ombyggnation av omklädningsrum på Kvarngatan 7
 Vård- och omsorgsnämnden beslut §82, 2017, Ombyggnation av 
omklädningsrum, Kvarngatan 7
 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär hyresberäkning Ombyggnation av 
omklädningsrum, Kvarngatan 7
 Vård- och omsorgsnämndens Plan för lokalförsörjning för Vård och omsorg 
2018-2022

Beredning
År 2016 inhandlades arbetskläder till alla medarbetare i hemvården för att säkerställa 
att personalen iakttar och följer gällande hygienföreskrifter. I nära kontakt med vård-
och omsorgstagare ska kortärmade arbetskläder alltid användas och endast användas 
på arbetsplatsen. Möjlighet till ombyte av arbetskläder ska finnas då olika akuta 
situationer i det dagliga arbetet kan kräva det. Det ska även finnas möjlighet till att 
låsa in personliga kläder och tillhörigheter under arbetspasset.

En ombyggnation av källarlokalerna på Kvarngatan 7 är nödvändig utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv och gällande hygienföreskrifter.

Serviceförvaltningen har tagit fram en preliminär hyresberäkning som presenteras i 
beslutsunderlaget. Det blir en hyreshöjning på 46 000 kronor per år enligt den 
preliminära hyresberäkningen. I ”Plan för lokalförsörjning för vård och omsorg 
2018-2022” presenteras behovet av dusch- och omklädningsrum.

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

Beslut
- Ombyggnation och den preliminära hyresberäkningen gällande omklädnings- och 
duschrum på Kvarngatan 7 godkänns.
- Nämndens begäran om 46 000 kronor i utökad ram från 2018 beviljas.
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Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Kommuledningskontoret, Predrag Amanovic
Kommuledningskontoret, ekonomiavdelning
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§ 167 KS.2017.0288

Yttrande över motion från Annette Linander (C) och Ingemar Jeppsson 
(C) Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) och Ingemar Jeppsson (C) föreslår i motion ”Att en 
uppdatering av upphandlingspolicyn initieras i syfte att inkludera möjligheten att 
ställa krav på socialt ansvarstagande”.

Sociala krav vid upphandling gäller skilda områden såsom arbetsrättsliga villkor, 
jämställdhet, rättvis handel, social integration, sysselsättningsmöjligheter och 
tillgänglighet. Denna motion behandlar sysselsättningsfrämjande åtgärder för 
grupper som står långt från arbetsmarknaden till exempel arbetslösa ungdomar, 
långtidsarbetslösa, funktionshindrade och praktikanter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling
 Motion från Annette Linander (C) Ingemar Jeppsson (C) Socialt ansvarstagande 
som krav vid upphandling

Beredning
Till nya lagen om offentlig upphandling (LOU) gjordes en komplettering som trädde 
ikraft den 1 juni 2017 angående arbetsrättsliga krav vid upphandling. Däremot 
behandlas inte sysselsättningsfrämjande krav specifikt i nya LOU. Dessa får istället 
eftersökas i EU-direktiven.

Redan i upphandlingsdirektiven från år 2004 fanns möjligheter att ställa villkor för 
sysselsättningsfrämjande åtgärder vid tilldelning av kontrakt och dessa har 
vidareutvecklats i direktiven år 2014. De grundläggande EU-rättsliga principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt 
erkännande ska beaktas; kontraktsvillkoren får bland annat inte innebära att 
utländska anbudsgivare missgynnas. Rättsläget är oklart huruvida en myndighet (läs 
kommun) får ställa krav eller ej på att den antagna leverantören ska bereda 
anställning åt utsatta grupper boende i den egna kommunen. Dock har 
upphandlingsmyndigheten beviljats medel från Europeiska socialfonden, EFS-rådet, 
för att utveckla metoder till att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

I kommunens inköps- och upphandlingspolicy anges bland annat att all inköps- och 
upphandlingsverksamhet i Eslövs kommun ska styras av ”Ekologisk, ekonomisk och 
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social hållbarhet… ”. Däremot innehåller ”Riktlinjer för upphandling” ingen 
vägledning gällande sysselsättningsfrämjande villkor.

Kommunledningskontoret föreslår att, när Upphandlingsmyndigheten har tagit fram 
nationella metoder, kommunens riktlinjer för upphandling revideras så att 
sysselsättningsfrämjande villkor ställs vid tilldelning av kontrakt inom tillämpliga 
områden.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen från Annette Linander (C) och 
Ingemar Jeppsson (C) genom att kommunstyrelsen ges uppdraget att i samband med 
revidering av kommunens riktlinjer för upphandling även inkludera möjligheten att 
ställa krav på socialt ansvarstagande gällande sysselsättningsfrämjande åtgärder vid 
tilldelning av kontrakt inom tillämpliga områden, när Upphandlingsmyndigheten 
tagit fram nationella metoder.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 168 KS.2016.0284

Medborgarförslag om att utnyttja gamla campingsplatsen vid badet till 
exempelvis grillplats, grusplan och utegym 

Ärendebeskrivning
Aina Bengtsson har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag där hon 
föreslår att gamla campingplatsen vid badet nyttjas för rekreation. Förslagsställaren 
föreslår att några grillplatser med enkla bänkar skapas, att en grusplan för spel och 
lekar anläggs och att ett utegym för både barn och vuxna ställs upp.
 
Medborgarförslaget överläts till kommunstyrelsen för beredning och beslut efter 
hörande av Kopparhästen AB som är ägare till marken.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Medborgarförslag om utnyttjande av gamla campingplatsen
 Medborgarförslag om  att utnyttja gamla campingsplatsen vid badet till 
exempelvis grillplats, grusplan och utegym

Beredning
I möte med Kurt Strömberg, VD för Eifab som äger Kopparhästen, och Stefan 
Persson, förvaltningschef vid Kultur och Fritid, har följande framkommit.
 
Den gamla campingplatsen vid badet (Hästen1) används idag inte till något, men det 
har under lång tid förts diskussioner kring en framtida användning, och marken 
utreds. Både Kopparhästen och Kultur och Fritid är positiva till att använda marken 
under utredningstiden, men på grund av ovissheten om markens framtida användande 
kan det inte göras några investeringar i den, och det innebär att området inte lämpar 
sig för det ändamål som förslagställaren föreslår. Denna ovisshet har också påverkat 
handläggningstiden av detta ärende.

Yrkanden
Tony Hansson (S), Christine Melinder (M) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 
Göran Granberg (SD) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till Göran Granbergs (SD) yrkande och finner att 
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kommunstyrelsen bifaller Kommunledningskontorets förslag till beslut att avslå 
medborgarförslaget.

Beslut
- Medborgarförslaget avslås med anledning av osäkerheten kring markens framtida 
användning.

Beslutet skickas till
Förslagställaren, Aina Bengtsson
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
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§ 169 KS.2017.0421

Remiss av förslag till policy för systematisk säkerhetsarbete 

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

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

Kommunfullmäktigemålen för säkerhetsarbetet redovisas årligen i samband med 
kommunens årsredovisning. En utvärdering av nämndsmålen görs årligen av 
respektive nämnd för att bedöma om målen uppnåtts. Utfallet rapporteras i den 
ekonomiska redovisningen. Åtagandena utvärderas årligen av respektive verksamhet 
och rapportering sker genom verksamhetsberättelsen till nämnden.

Revidering av policyn sker vart fjärde år eller oftare vid förekommen anledning. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen och rapporterar till 
kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret ansvarar för det konkreta 
genomförandet. I Eslövs kommun bedrivs säkerhetsarbete inom de flesta 
verksamheter.

Servicenämnden ansvarar för området fysiskt skydd på de fastigheter som 
kommunen äger. Fysiskt skydd syftar till att skydda organisationens lokaler, 
utrustning och informationskapital och består bland annat av lås (låssystem och 
beslagning), inbrottslarm (innefattar även fasta överfallslarm), passersystem 
(innefattar även elektromagnetisk låsning och kodlås), brandlarm (innefattar även 
utrymningslarm, brandvarningssystem) och CCTV (kamaraövervakning inomhus och 
utomhus).

I plan för central krisledning som antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2017 
inrättades en central säkerhetsgrupp för att hantera störningar. Den centrala 

Sida 27 (51)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-31

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

säkerhetsgruppen består av säkerhetsstrateg och kommunikatör från 
kommunikationssavdelningen samt de professioner som behövs i den aktuella 
störningen.

För områdena informationssäkerhet, fysiskt skydd och säkerhetsskydd saknas det 
policy.

Policy för systematiskt säkerhetsarbete kommer att ersätta kommunstyrelsens beslut 
från den 8 januari 2008 att inrätta en risk- och skadehanteringsgrupp för att ”Skydda 
kommunen mot negativa trender avseende otrygghet, stöld och skadegörelse i 
kommunen samt att samverka genom att skapa nätverk mellan olika verksamma 
aktörer i kommunen.”

Policyn kommer också att ersätta policy för systematiskt brandskyddsarbete som 
antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2004.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remiss av policy för systematiskt säkerhetsarbete
 Policy för systematiskt säkerhetsarbete Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har ett samordningsansvar i krishanteringsfrågor, 
säkerhetsskydd samt riskhantering. Det finns en del oklarheter i ansvar och uppgifter 
inom området säkerhet och därför anser Kommunledningskontoret att det är av stor 
vikt att ta fram policy och riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete.

Förslag till policy har tagits fram med hjälp av en referensgrupp som består av 
representanter från Serviceförvaltningen, Barn och Utbildning, Kultur och Fritid 
samt Kommunledningskontoret.

I samband med framtagning av förslaget kom det fram att en tydlig gränsdragning 
mellan ansvar och roller i säkerhetsarbete måste fastställas och förtydligas.

Inom områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, och 
säkerhetsskydd ska centrala säkerhetsgruppen ta fram förslag till 
kommunövergripande riktlinjer som ska antas av kommunstyrelsen.

Inom områdena systematiskt brandskyddsarbete och fysiskt skydd föreslås 
Serviceförvaltningen ta fram förslag till kommunövergripande riktlinjer som ska 
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antas av Servicenämnden.
Samtliga riktlinjer ska gälla för samtlig verksamhet som bedrivs av Eslövs kommun.

Yrkanden
Ordföranden, Johan Andersson (S) yrkar att remissen ska också skickas till de 
majoritetsägda bolagen. Henrik Wöhlecke (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut inklusive Johan Anderssons (S) tillägg.

Beslut
- Förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete skickas på remiss till samtliga 
nämnder och majoritetsägda kommunala bolag med begäran om yttrande senast den 
20 december 2017.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Merab
Eslövs Bostads AB
Eslövs Industrifastigheter AB
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§ 170 KS.2016.0608

Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025 

Ärendebeskrivning
I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2014-2018 finns uppdraget 
att ta fram ett ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun. Föreslaget 
Ungdomspolitiskt program 2018 – 2025, Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för 
unga, är framtaget i en medskapande process. De fem prioriterade områdena för 
programperioden är: Ungas idéer som drivkraft, leva tryggt och må bra, bästa skolan 
och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan samt 
mycket att uppleva och göra för alla unga. För varje område beskrivs ett antal 
åtgärder. Även förslag till organisation och ansvar för genomförandet framgår av 
förslaget till ungdomspolitiskt program.

Det övergripande ansvaret för ungdomspolitiska frågor har de senaste åren flyttat 
fram och tillbaka mellan Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Det 
ungdomspolitiska programmet 2018 – 2025 föreslår en modell som involverar alla 
förvaltningar men med delat ansvar för ledning av det ungdomspolitiska arbetet 
mellan Kommunledningskontoret, Kultur och Fritid samt Barn och Utbildning.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remissförslag till ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Förslag till ungdomspolitiskt program i Eslövs kommun
 Omvärldsanalys gällande ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Sammanställning av dialoger maj-september 2017
 En Färdplan för Ungdomsdemokrati- Utvärderingsrapport om projektet Ung i 
MittSkåne

Beredning
Programmet har tagits fram under 2017 i en medskapande process med grupper av 
unga eslövsbor, aktörer som möter unga eslövsbor och aktörer som fattar beslut som 
rör unga eslövsbor. Arbetet har letts av en styrgrupp från särskilt berörda 
förvaltningar och en projektgrupp som bestått av mångfaldsstrategen vid 
Kommunledningskontoret, chef för ungdomsverksamheten vid Kultur och Fritid, 
fältare och socialpedagog från Barn och Utbildning, två unga eslövsbor från Ung i 
MittSkåne samt elevkårsordföranden vid Bergagymnasiet. Underlag till föreslaget 
program har samlats in genom välfärdsstatistik och enkäter, nio fokusgrupper, 50 
enkäter och en gemensam workshop.
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Omvärldsanalysen beskriver så väl globala som nationella och regionala mål och 
styrdokument samt lärdomar från hur fyra andra skånska kommuner har organiserat 
sitt ungdomspolitiska arbete. Avstämningar har gjorts till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och den kommunövergripande ledningsgruppen. Det föreslagna 
programmets målbild, prioriterade utvecklingsområden och åtgärder baseras på det 
som framkommit i den medskapande processen.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar att remisstiden ska löpa till och med 31 januari 2018 
istället för föreslagen 13 december 2017.
Tony Hansson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Christine Melinder (M) yrkar bifall till 
Johan Anderssons (S) yrkande. Annette Linander (C) instämmer samt yrkar att 
förslaget till ungdomspolitiska programmet ska skickas på remiss till de politiska 
partierna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Annette Linanders (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det.

Beslut
- Förslag till ungdomspolitiskt program 2018 – 2025 skickas på remiss till samtliga 
nämnder i Eslövs kommun samt till de politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Remissvar ska vara inkomna den 31 januari 2018.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Elevkåren Bergagymnasiet
Elevråden vid Norrevångsskolan 7-9, Källebergsskolan, Ekenässkolan och 
Ölyckeskolan 7-9
FINSAM mittskåne: Oden / Freja
Elever vid IM språkintroduktion, Bergagymnasiet
Kulturgruppen, LSS daglig verksamhet
Politiska partier (som är representerade i kommunfullmäktige)
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 171 KS.2017.0451

Remissvar angående samråd av översiktsplan för Lunds kommun 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har skickat över en samrådshandling av 
Översiktsplan för Lunds kommun, för granskning och synpunkter. Lunds gällande 
översiktsplan antogs den 28 oktober 2010.

Lunds kommun har arbetat på ett nytt sätt med översiktsplanen och inledde 
översiktsplanearbetet med att ta fram sjutton olika dialog-PM. Dessa dialog-PM har 
utgjort grund för framtagandet av samrådshandlingen. Samrådshandlingen innehåller 
en strategidel med tematisk indelning och en strategikarta. Planstrategin ska 
uppdateras varje mandatperiod. Samrådshandlingen innehåller ingen mark- och 
vattenanvändningskarta utan den presenteras först i utställningshandlingen.

Efter samrådet kommer en utställningshandling att tas fram.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på remiss angående samråd av översiktsplan för Lunds 
kommun
 Protokoll 2017-09-21 Förslag till ny översiktsplan för Lunds kommun
 Följebrev; Översiktsplan för Lunds kommun Planförslag för samråd

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

Lunds översiktsplan är lättillgänglig, lätt att överblicka och har en tydlig prioritering 
med sina målområden - Det växande Lund, Det gröna Lund, Det nära och levande 
Lund. Ett starkt fokus på förtätning tillsammans med satsningar på gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, ökad grönska samt ökat fokus på social hållbarhet kommer att bidra 
till en mer hållbar kommun och del av regionen. Utbyggnadsstrategierna (Förtäta, 
Växa inifrån och ut, Satsa på noder och stråk för stadsutveckling och Kraftsamla i 
viktiga stadsutvecklingsområden) tar ytterligare ansvar och fokus för en hållbar 
utveckling.

Lunds kommun har föredömligt arbetat med inte mindre än sjutton olika PM inför 
sitt arbete med en ny översiktsplan, som visar på vikten av tydliga och uppdaterade 
underlag för en effektiv översiktsplaneprocess men också för arbetet framöver med 
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detaljplaner, bygglov och förfrågningar. Varje PM håller hög kvalitet och har tydliga 
ställningstagande. Även tidigare gjorda utredningar och underlag – exempelvis 
Utbyggnads- & boendestrategi från 2016 ger tyngd och riktning för översiktsplanen.

Lunds kommun har tillsammans med Malmö stad och Helsingborgs stad rollen som 
tillväxtmotorer i Skåne. Det finns en stark dragkraft och ett stort utbyte mellan Lund 
och Eslöv, framförallt avseende arbetspendling, handel, infrastruktur och 
flyttströmmar. Ur Eslövs perspektiv är det absolut störst utbyte med Lund avseende 
ovanstående områden, vilket gör att utvecklingen i Lund påverkar Eslövs kommun 
mycket. Med anledning av detta upplevs en avsaknad av hur Eslöv och andra 
omkringliggande kommuner påverkas av Lunds kommuns utveckling och 
ställningstaganden. Det finns tydliga resonemang kring sambanden mellan Lund-
Malmö och Lund-Köpenhamn/Danmark och i viss mån berörs Staffanstorp, Lomma 
och Burlöv genom det strukturbildsarbetet. Det hade med fördel kunnat utökas till 
övriga grannkommuner för att tydliggöra Lunds påverkan på omlandet.

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

Beslut
- Remissyttrandet antas och översänds till Lunds kommun.

Beslutet skickas till
Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret (stadsbyggnadskontoret@lund.se).
Kommunledningskontoret, Karolina Nilsson
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§ 172 KS.2017.0465

Förslag till antagande av renhållningstaxa 2018 för kommunerna Eslöv 
Höör och Hörby 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, föreslår oförändrad 
renhållningstaxa för år 2018. Förslaget ska fastställas i de tre ägarkommunerna, 
Eslöv, Hörby och Höör.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Renhållningstaxa år 2018, Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag (MERAB)
 Information Renhållningstaxa 2017 för kommunerna Eslöv Höör och Hörby
 Renhållningstaxa 2018 för kommunerna Eslöv Höör och Hörby

Beredning
Styrelsen föreslår oförändrad taxa. Bolagets ekonomiska prognos för år 2017 visar på 
ett överskott med 2,4 miljoner kronor vilket är 1,4 miljoner kronor högre än 
budgeterat överskott med 1,0 miljoner kronor. Per den siste augusti år 2017 visade 
bolaget på ett överskott med drygt 7,2 miljoner kronor. Kommunledningskontoret 
konstaterar att bolaget av ekonomiska skäl inte behöver öka taxan.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att fastställa oförändrad renhållningstaxa för år 2018 
för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 173 KS.2017.0302

Återremiss i ärende om införande av avgift för förlorad nyckeltagg 

Ärendebeskrivning
Servicenämnden har till kommunstyrelsen överlämnat ett förslag till införande av en 
avgift om 500 kronor för en förlorad nyckeltagg. Avgiften ska enligt förslaget 
omfatta anställda, föreningar med flera som får en nyckeltagg för att komma in i
kommunens lokaler.

Chefen för Juridiska avdelningen har på delegation begärt in Kultur- och 
fritidsnämndens yttrande i den del som rör föreningarna.

Arbetsgivarutskottet har yttrat sig angående förslaget gällande anställda.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till återremiss i ärende om införande av avgift för 
förlorad nyckeltagg
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 31, 2017  Yttrande över 
Servicenämndens förslag till avgifter för förlorad nyckeltagg
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 88 Begäran om yttrande till avgifter för 
förlorad nyckeltagg
 Servicenämnden Beslut, §32, 2017, Införande av avgift vid förlust av nyckeltagg

Beredning
Kultur- och fritidsnämndens säger i sitt yttrande att förslaget är rimligt och att 
nämnden inte har några andra synpunkter i ärendet.

Arbetsgivarutskottet har yttrat sig i den del som avser anställda och förtroendevalda. 
Utskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige avslå den del av 
Servicenämndens förslag som avser kommunens anställda och förtroendevalda. 
Utskottet anser att förslaget rimmar illa med kommunens arbetsgivarpolitik och anför 
bland annat följande i sitt yttrande:
”Som grundprincip för Eslövs kommuns arbetsgivarpolitik bör tillit och tilltro till 
medarbetaren vara i fokus. Det är också så att medarbetare i Eslövs kommun är i 
många fall beroende av en så kallad nyckeltagg för att kunna ta sig in på sin 
arbetsplats. Det finns därmed ingen möjlighet för medarbetaren inte välja att inte ha 
en nyckeltagg.”

Kommunledningskontorets åsikt skiljer sig inte från remissinstanserna utan kan se 
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rimligheten i avgiften för externa parter, föreningar, enskilda personer, konsulter, 
hantverkare med flera som måste kvittera ut en nyckeltagg för att ta sig i kommunens 
lokaler under längre eller kortare tid. Förslaget behöver dock utvecklas innan 
politiskt ställningstagande kan ske.

Serviceförvaltningen upplever stora problem med att förluster av nyckeltaggar inte 
anmäls till förvaltningen. Kommunledningskontoret kan inte se hur en avgift för en 
förlorad nyckeltagg skulle göra att förlusterna anmäls. I stället bör ett övervägande 
tas huruvida en deponeringsavgift vid utkvittering av nyckeltagg skulle kunna verka 
förebyggande. Vidare måste ställning tas till vem som ska debiteras kostnaden, 
föreningen/företaget eller den person som skrivit under kvittensen.

Kommunledningskontoret anser att förslag till tillämpningsföreskrifter ska tas fram 
av Servicenämnden innan kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige tar 
ställning till det egentliga förslaget om införande av en avgift för förlorad 
nyckeltagg. Tillämpningsföreskrifterna ska ingå som en del av Eslövs kommuns 
författningssamling.

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

Beslut
- Ärendet återremitteras till Servicenämnden med uppdrag att ta fram ett förslag till 
tillämpningsföreskrifter för uttag av avgift för förlorad nyckeltagg med beaktande av 
remissinstansernas yttrande.

Beslutet skickas till
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, Anette Persson
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§ 174 KS.2017.0001

Förslag till budget 2018 samt flerårsplan 2019-2020 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget samt skattesats för 2018 

Ärendebeskrivning
Den styrande majoritetens förslag till budget för 2018 och flerårsplan 2019 och 2020 
bygger vidare på en styrning av kommunens verksamhet utifrån de tre perspektiven i 
det politiska handlingsprogrammet.

Beslutsunderlag
 Styrande majoritetens förslag till budget 2018 flerårsplan 2019-2020_171024
 Skatter nettokostnad diagram SLUTLIG

Beredning
Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar att:"kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att anta den styrande majoritetens förslag till budget 2018 och flerårsplan 
2019 och 2020 inklusive investerings- och exploateringsbudget samt att fastställa 
skattesatsen till oförändrat 20,54 kronor."
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att skattesatsen för 2018 fastställs till 20,54 kronor och att 
budget för 2018, med plan för 2019-2020 återremitteras i syfte att kompletteras med 
djupare analyser av skuldsättningen samt ett skuldsättningsmål.
 
Henrik Wöhlecke (M) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkande. Tony Hansson 
(S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till Henrik Wöhleckes (M) förslag till 
beslut samt avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Henrik Wöhleckes (M) förslag till 
beslut dels Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Henrik Wöhleckes förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta den styrande majoritetens förslag till budget 
2018 och flerårsplan 2019 och 2020 inklusive investerings- och exploateringsbudget 
samt att fastställa skattesatsen till oförändrat 20,54 kronor.
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Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Nya kommunpartiet i Eslöv 
detar ej i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 38 (51)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-31

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 175 KS.2017.0307

Svar på granskningsrapport om kommunens personalförsörjning 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommuns revisorer har fått i uppdrag att granska kommunens 
personalförsörjning. Bedömningen säger att det finns stor medvetenhet angående de 
utmaningar som kommunen står inför avseende kompetensförsörjningsbehov. Det 
finns politiska mål och uppdrag och det görs en genomarbetad uppföljning i 
personalbokslutet. Det saknas dock ett gemensamt arbetssätt hur 
kompetensförsörjningsplaner tags fram och vad de ska innehålla. Alla förvaltningar 
har inte heller kompetensförsörjningsplaner. Det konstateras att det vidtas en rad 
åtgärder som syftar till att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Att satsa på 
ledarutveckling är en bra väg att gå och Eslövs kommun har fokus på detta genom 
framarbetandet av ledardeklaration och utbildning till chefer.

Granskningen har lyft fram följande rekommendationer;
• Samtliga nämnder ska använda den modell för analys och utformning av 
kompetensförsörjningsplaner som arbetas fram.
• Kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, följer upp att 
kompetensförsörjningsplaner tas fram i samtliga nämnder.
• Rutiner tas fram av hur uppföljning av rekryteringsprocessen genomförts för att 
kunna analysera vad som gör att rekryterinen blir framgångsrik eller ej och hur man 
matcher sina urval mot kravspecifikation.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på KPMG:s rapport angående granskning av 
kommunens personalförsörjning
 Granskning av personalförsörjning 2017 KPMG

Beredning
Kommunledningskontoret är enig i de slutsatser och rekommendationer som 
Granskning av personalförsörjning lyfter fram. Emellertid vill 
Kommunledningskontoret förtydliga en del begrepp och därmed uttrycka 
rekommendationerna på ett annat sätt.

Att det finns stor medvetenhet gällande de kommande 
kompetensförsörjningsbehoven överensstämmer med Kommunledningskontorets 
bild men mestadels när det gäller behovet av nyrekrytering av personal. Begreppet 
kompetensförsörjning är ett vidare begrepp som enligt granskningen är ”en process 
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som utförs i en organisation för att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens för att 
nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Det är därför viktigt att se hela 
denna kompetensförsörjningsprocess från att löpande arbeta med kompetensanalys, 
kompetensplanering, genomförande och utvärdering, vilket till fullo inte framgår i 
rapporten från revisorerna. För att möta det och de stora kompetensbehov som finns 
har Kommunledningskontoret för avsikt att ta fram en kommungemensam process 
för hela kedjan. I processen ingår att ta fram en kommungemensam 
kompetensstrategi som förvaltningarna kan knyta sina respektive 
kompetensförsörjningsplaner till.

Processen innebär även att det kommer att tas fram förbättrade nyckeltal för 
utvärdering om Eslövs kommuns kompetensförsörjningsbehov uppfylls till 100 (%) 
procent och huruvida Eslövs kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Däri 
kan exempelvis rekryteringsprocessen utvärderas, men det är endast en parameter. 
Genom att ensidigt lyfta fram rutiner för uppföljning av rekryteringsprocessen 
förstärks den oönskade bilden av att arbetet med kompetensförsörjning endast 
handlar om nyrekrytering och verkar därmed begränsande. Därtill kommer att den 
under våren framtagna handboken för rekrytering kommer att följas upp och 
utvärderas under de kommande åren. Kommunledningskontorets rekommendation 
avviker därmed något från den sista slutsatsen i revisonens granskning.

Sammanfattningsvis föreslår Kommunledningskontoret att samtliga nämnder ska 
använda den process för kompetensförsörjning som tas fram av 
Kommunledningskontoret. Som ett led i denna process ska det tas fram en 
kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi. Samtliga nämnders 
kompetensförsörjningsplaner ska utgå från den gemensamma strategin. Nyckeltal 
och uppföljning för hela kompetensförsörjningsprocessen, inklusive uppföljning av 
rekryteringsprocessen, kommer att arbetas fram som ett led i detta arbete.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att samtliga nämnder ska använda den process 
för kompetensförsörjning som tas fram av Kommunledningskontoret.
- Kommunfullmäktige föreslås att ge uppdrag till kommunstyrelsen att, inom ramen 
för sin uppsiktsplikt, följa upp att kompetensförsörjningsplaner tas fram i alla 
nämnder.

Sida 40 (51)



Sammanträdesprotokoll
2017-10-31

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 176 KS.2017.0485

Avsiktsförklaring avseende IT-infrastruktur (fiber) med Kraftringen 
Energi AB 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun och Kraftringen har funnit det önskvärt att inleda ett närmare 
samarbete för att öka takten i utbyggnaden av Kraftringens fibernät i kommunen. 
Syftet med denna Avsiktsförklaring är att ingå ett icke exklusivt samarbetsavtal 
rörande utbyggnad av fibernät i kommunen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Avsiktsförklaring avseende IT-infrastruktur (fiber) med 
Kraftringen Energi AB
 Avsiktsförklaring mellan Kraftringen AB och Eslövs kommun avseende IT-
infrastruktur (fiber) med Kraftringen Energi AB
 Bredbandspolicy för Eslövs kommun

Beredning
Bredbandspolicy för Eslövs kommun antogs av kommunfullmäktige i november 
2013. Policyn fastställer bland annat att Eslövs kommun ska underlätta för 
marknaden att åstadkomma att minst 95 procent av kommunens hushåll och företag 
inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad har möjlighet att ansluta sig till bredband 
med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

En Avsiktsförklaring med syfte att teckna Samverkansavtal är ett sätt för kommunen 
att underlätta för marknaden, i detta fall Kraftringen Energi AB, att etablera fibernät 
till hushåll och företag i kommunen.

Ett av inriktningsmålen i budget 2017 under perspektivet Tillväxt och hållbar 
utveckling är ” En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för 
en tillgänglig verksamhet och effektiv administration”.

Tillgång till robust bredband med hög kapacitet är en förutsättning för att ta del av 
kommunens digitala tjänster, driva företag, arbeta hemifrån, ta del av 
samhällsinformation, använda banktjänster med mera. Tillgången till bredband är i 
grunden en demokrati- och rättighetsfråga och väl förankrad i vart och ett av 
kommunens prioriterade mål.
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Yrkanden
Håkan Larsson (MP), Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S) och Mikael Wehtje 
(M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Avsiktsförklaring med Kraftringen Energi AB kring etablering av IT-infrastruktur 
tecknas.

Beslutet skickas till
Kraftringen Energi AB, Peter Rodenstam
Kommunledningskontoret, Eva-Lena Nilsson
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§ 177 KS.2017.0435

Förslag till ändring av stadgar för Eslövs Föreläsningsförening 

Ärendebeskrivning
Eslövs föreläsningsförening, bildad 1888, är en av kommunens äldsta föreningar. 
Kommunfullmäktige har årligen utsett två ledamöter och en ersättare till styrelsen. 
Föreläsningsföreningen har nu i brev till kommunfullmäktige begärt att fullmäktige 
ska godkänna den ändring av stadgan som antogs av föreningens årsstämma i mars 
2017. Den nya stadgan säger att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter och att 
årsmötet ska utse ordförande, sekreterare och kassör.

Föreläsningsföreningen framför som skäl till förslaget att för föreningens fortlevnad 
är det viktigare med intresserade och engagerade ledamöter än att ledamöterna är 
politiskt tillsatta.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ändring av stadgar för Eslövs föreläsningsförening
 Förfrågan om Eslövs Föreläsningsförenings stadgar
 Förfrågan om att avskaffa val i kommunfullmäktige av ledamöter till Eslövs 
Föreläsningsförening
 Stadga för Eslövs Föreläsningsförening 2017

Beredning
Kommunledningskontoret har både genom Eslövs föreläsningsförening och genom 
Eslövs kommunarkiv sökt föreläsningsföreningens tidigare stadga, men inte lyckats 
finna den. Kommunledningskontoret utgår därför från att det i den äldre stadgan är 
inskrivet att det är kommunfullmäktige som ska utse styrelseledamöter/ersättare samt 
att stadgeändringar som tas av årsstämman ska fastställas av kommunfullmäktige, 
vilket är en vanlig skrivning i gamla stadgar.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa föreläsningsföreningens förslag till ny stadga. Detta medför att 
kommunfullmäktige inte längre kommer att utse ledamöter/ersättare till styrelsen ej 
heller godkänna framtida stadgeändringar.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta förslaget till stadgar för Eslövs 
föreläsningsförening att gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 178 KS.2017.0035

Redovisning av medborgarförslag per 30 september 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisa 
medborgarförslag till kommunfullmäktige två gånger per år. Möjligheten att lämna in 
medborgarförslag har sedan den 1 januari 2017 tagits bort efter ett beslut i 
kommunfullmäktige för att istället ersättas med alternativet e-förslag.

Beslutsunderlag
 Barn- och familjenämndens beslut § 140, 2017 Redovisning av 
medborgarförslag 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens Beslut §125 2017-08-23 
Återrapportering av medborgarförslag
 Redovisning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens återrapportering av 
medborgarförslag till Kommunfullmäktige

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och familjenämnden samt 
Kommunledningskontoret har lämnat in redovisningar. Övriga nämnder har 
ingenting att redovisa. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fyra stycken 
medborgarförslag som inte har behandlats ännu men som avses tas upp för beslut den 
18 oktober 2017 samt ett förslag som avses handläggas under hösten 2017. Barn- och 
familjenämnden har inkommit med en redovisning av fem stycken medborgarförslag. 
Kommunstyrelsen har ett medborgarförslag som inte har behandlats men som avses 
tas upp för beslut den 31 oktober 2017.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 179 KS.2017.0076

Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017 

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 12 september 2017
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 oktober 2017

Beslut
- Protokollen från Rådet för Hälsa och Trygghet läggs med godkännande till 
handlingarna.
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§ 180

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2017.0241-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104 Positivt 
planbesked för detaljplan för del av Örnen 4 i Eslöv, Eslövs kommun
 KS.2017.0356-3Överenskommelse om timlön och vissa villkor vid 
tidsbegränsad anställning Överförmyndarassistent Juridiska avdelningen
 KS.2017.0087-6Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 33, 2017  
Tjänstledighetsansökningar september 2017
 KS.2017.0087-2Arbetsgivarutskottets beslut §6, 2017  
Tjänstledighetsansökningar februari 2017
 KS.2017.0144-7Ramavtal i samordnad upphandling av Entrémattor
 KS.2017.0475-1Avtal avseende kreditupplysningstjänster
 KS.2016.0293-12Avropsavtal i samordnad upphandling av AV-utrustning; AV 
Syd AB
 KS.2016.0293-13Avropsavtal i samordnad upphandling av AV-utrustning; 
Ricoh Sverige AB
 KS.2016.0293-14Avropsavtal i samordnad upphandling av AV-utrustning; 
School Management AB
 KS.2016.0200-15Avtal i samordnad upphandling av telefonitjänster; Telia 
Sverige AB
 KS.2016.0200-16Avtal i samordnad upphandling av telefonitjänster; Telia 
Sverige AB
 KS.2016.0200-14Avtal i samordnad upphandling av telefonitjänster; Telenor 
AB
 KS.2017.0482-3Kommunstyrelsen ordförandebeslut Beslut om 
igångsättningstillstånd för uppsättning av skyltar och fundament till 
parkeringsautomater
 KS.2017.0486-1Låneavtal
 KS.2017.0487-1Skuldebrev VA Syd 2017-2
 KS.2017.0488-1Avtal - Kortinlösen via automat avseende parkeringsautomater
 KS.2017.0356-4Anställningsbeslut avseende överförmyndarassistent Juridiska 
Avdelningen
 KS.2016.0577-24Avtal anslutande tjänst gällande Informationssäkerhet 
Sydarkivera
 KS.2017.0480-3Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet (Underskriven)
 KS.2017.0484-3Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet (Underskriven)

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 181

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0092-10Reviderat Nytt Ägardirektiv Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB
 KS.2017.0092-11Reviderat Nytt Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB
 KS.2017.0092-12Reviderad Ny Bolagsordning Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB
 KS.2015.0186-31Dom från Växjö Tingsrätt Ansökan om tillstånd enligt 9 och 
11 kap..miljöbalken för täkt av kaolinffivara samt bortledande av grundvatten på 
fastigheterna Billinge 1:1 m.fl., Eslövs kommuner Svenska
 KS.2017.0410-6Beslut om anstånd med remissvar Nationell 
transportinfrastrukturplan 2018-2029
 KS.2017.0501-1Förbundsavgifter 2018 Kommunförbundet Skåne
 KS.2016.0038-19Synpunkter gällande åtgärdsvalsstudier Linköping-Malmö och 
Linköping-Borås
 KS.2016.0292-14Styrelseprotokoll från den 21 september 2017 2017-09-21

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 182

Information från Kommundirektören

Ärendebeskrivning
Information om polisområdesindelning
Polisen har gjort en utvärdering av region Syds nuvarande polisområdesindelning. 
Utvärderingen har resulterat i en ny delvis förändrad polisområdesindelning där 
Eslöv kommer att tillhöra södra Skånes polisdistrikt. Polisens arbetsgrupp beslutar 
under hösten 2017 och områdesindelningen skall träda i kraft 2018.
 
Information om Slottsparkens förskola
Eva Hallberg informerade om att Slottsparkens förskola stängdes den 16 oktober. 
Personal på förskolan har klagat på bland annat besvär från luftvägar och ögon. 
Byggnadsundersökningar AB har anlitats för att ta luftprover. Dessa visade på för 
höga halter av 2-etyl-1-hexanol som brukar sammankopplas med att det finns fukt 
under en plastmatta som därmed frigör ämnen från lim och plastmattan till luften. 
Fastighetsägaren har fått en formell uppmaning att vidta åtgärder. Fastighetsägaren 
har innan den formella uppmaningen meddelat att åtgärder redan är påbörjade.

Beslut
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
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