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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-12-05

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-12-08

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-01-01

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§183 Val av justerare
§184 Ändring av föredragningslistan
§185 Remissvar på Trafikverkets förslag till nationell 

transportinfrastrukturplan 2018-2029
§186 Yttrande över remiss - Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa
§187 Förnyelse av avtal med kompetenscentrum mot våld i nära 

relationer
§188 Antagande av detaljplan för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun
§189 Prissättning för villatomter i kvarteret Tranbäret
§190 Lokalförändring inom daglig verksamhet Klausastället
§191 Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen i Hasslebro, Eslöv VA SYD
§192 Förslag om upphävande av uppdrag om diplomering av Eslövs 

kommun som Fairtrade City
§193 Reviderade riktlinjer mot kränkande särbehandling och 

diskriminering
§194 Förslag till antagande av bidragsregler för föreningar och andra 

aktörer
§195 Revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun
§196 Remissvar angående förslag till ny Miljöpolicy för Eslövs kommun
§197 Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta en 

Grönstrukturplan
§198 Förslag till nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
§199 Yttrande över Nämnden för arbete och försörjning Ändring av 

riktlinjer avseende beräkningssätt för barnbidrag och 
flerbarnstillägg

§200 Svar på remiss angående samråd om Svedalas översiktsplan 2018
§201 Val av borgerliga begravningsförrättare
§202 Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2017
§203 Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017
§204 Redovisning av delegeringsbeslut
§205 Anmälningar för kännedom
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§206 Delegering av godkännande av hyresavtal avseende 
ersättningsmoduler för Slottsparkens förskola
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§ 183

Val av justerare

Henrik Wöhlecke (M) utses till att jämte ordförande justera protokollet den 8 
december 2017. Janet Andersson (S) utses till ersättare.
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§ 184

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande justeringar:
 
Utgår:
ärende 19 - Förslag till nya vigselförrättare
ärende 21 - Fyllnadsval efter entledigande av Håkan Svensson-Sixbo som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutkott
 
Tillkommer:
ärende 25 - Delegering av godkännande av hyresavtal avseende ersättningsmoduler 
för Slottsparkens förskola
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§ 185 KS.2017.0410

Remissvar på Trafikverkets förslag till nationell 
transportinfrastrukturplan 2018-2029 

Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet för 
perioden 2018-2029 och denna har inkommit till Eslövs kommun för remissvar. 
Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 
23 mars 2017.
Planen omfattar förslag på åtgärder för att underhålla den statliga infrastrukturen och 
utveckla de statliga vägarna och järnvägarna samt sjöfart och luftfart.

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det är en 
ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan. Namngivna 
investeringar som finns i gällande plan, men som ej är genomförda, flyttas med till 
den nya planen. Det innebär att vissa medel redan är uppbundna och utrymmet för 
nya investeringar totalt är ganska begränsat. De stora satsningar som görs i förslaget 
till ny plan, görs framför allt på järnväg, och en utbyggnad av höghastighetsjärnväg 
mellan Hässleholm och Lund är en.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remissvar på Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029
 Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029- Planen 
i korthet
 MalmöLundregionens yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029
 Beslut om anstånd med remissvar Nationell transportinfrastrukturplan 2018-
2029

Beredning
Uppdraget från regeringen är att påbörja byggandet av höghastighetsjärnvägen 
mellan Lund och Hässleholm under planperioden och att den ska ske inom planens 
finansiella ramar. Hela höghastighetsjärnvägen Stockholm-Malmö och Stockholm- 
Göteborg ska byggas etappvis och med anslagsfinansiering. Som en konsekvens av 
detta föreslår Trafikverket i planen att en ny höghastighetsjärnväg mellan Lund och 
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Hässleholm, bör byggas för en högsta hastighet av 250 km/h, och inte för 320 km/h 
som Sverigeförhandlingen föreslagit.
Eslövs kommun ingår i samarbete med MalmöLundregionen och där har ett 
gemensamt svar tagits fram. I detta skriver man att:

Det behövs höghastighetsjärnväg – inte snabbjärnväg 
MalmöLundregionen anser att om höghastighetsjärnvägen ska kunna uppnå sin fulla 
potential och samhällsnytta är det en nödvändighet att:
• Höghastighetsjärnvägen ska kunna trafikeras i minst 320 km/h
• Den detaljerade planeringen av sträckan Hässleholm-Lund påbörjas redan under 
perioden 2021-2023
• För att möjliggöra en snabb utbyggnad av hela höghastighetsjärnvägen mellan 
Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg bör föreslagen anslagsfinansiering 
kompletteras med lånefinansiering
 
Om ambitionsnivån sänks vad gäller tidsmässigt genomförande och 
hastighetskapacitet minskar och fördröjs nyttorna påtagligt. Med planförslagets takt i 
anslagsfinansieringen kan hela systemet och dess fulla nytta stå klart cirka 2095. 
Med max 250 km/h uteblir också det tekniksprång som kan motivera byggnation på 
jungfrulig mark. En sådan förändring innebär även att det finns skäl att utreda nyttan 
med att angöra fler stationer än Hässleholm, Lund och Malmö.
 
Eslövs kommun har ställt sig bakom en dragning av höghastighetsjärnväg genom 
kommunen då vi kan se den regionala och nationella nyttan, även om det innebär 
stora ingrepp i kommunens natur. En sänkning av hastigheten och en utdragen 
utbyggnadstakt innebär att både den regionala och den nationella nyttan försvinner i 
en sådan grad att Eslövs kommun inte kan ställa sig bakom en utbyggnad längs en ny 
spårdragning. Eslövs kommun kan inte ställa sig bakom en utbyggnad om inte Eslöv 
blir en stationsort i detta system, och detta innebär att Eslövs kommun ser att det i 
stället är stambanan som ska byggas ut med två nya spår.
 
Planeringen av en järnväg är en statlig angelägenhet men kommunernas medverkan 
är nödvändig för att järnvägsplaneringen ska kunna samordnas med kommunernas 
översiktsplaner. Byggandet av en ny stambana genom Eslövs kommun kommer att ta 
stora personella resurser i anspråk från Eslövs kommun, och dessa resurser finns inte 
inom kommunens organisation i dagsläget. För att detta inte ska bli ett hinder för en 
framtida järnvägsutveckling i Skåne föreslår därför Eslövs kommun att det från 
statligt håll införs ett statligt planeringsstöd för kommuner som berörs av 
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järnvägsutbyggnaden, jämförbart med hur det tidigare har funnits statliga 
planeringsstöd för vindkraftsplanering och för närvarande finns statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande.

Beslut
- Kommunstyrelsen tar MalmöLundregionens svar som sitt i sin helhet.
- Kommunstyrelsen gör följande tillägg till MalmöLundregionens svar gällande 
höghastighetsjärnvägen, att om förslaget med 250 km/h och anslagsfinansiering går 
igenom, ska utbyggnaden ske längs nuvarande stambana.
- Kommunstyrelsen föreslår att det inrättas ett statligt planeringsstöd för kommuner 
som berörs av utbyggnaden av två nya stambanor.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
n.registrator@regeringskansliet.se och n.nationellplan@regeringskansliet.se (i både 
word- och pdf-format, märkt med dnr N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet)
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
 

Paragrafen är justerad
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§ 186 KS.2017.0420

Yttrande över remiss - Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har bjudits in att vara remissinstans för SOU 2017:47, Nästa steg på 
vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och 
jämlik hälsa. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på inriktningen av de 
åtgärder som kommissionen föreslår inom det fortsatta folkhälsoarbetet samt 
synpunkter på avsnitt 6.3 (kommissionens bedömningar av konsekvenser). 
Regeringen vill inte ha synpunkter på förslag per målområde som tidigare 
presenterats i SOU-serien eller som närvarande utreds inom kommittéväsendet, 
genom uppdrag till myndighet eller liknande. Remissvaren ska ha kommit in till 
Socialdepartementet senast den 30 november 2017. Eslövs kommun har beviljats 
förlängd svarstid till den 6 december 2017.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över remiss Nästa steg på vägen mot en mer jämlik 
hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns yttrande över remiss Nästa steg på vägen 
mot en mer jämlik hälsa SOU 2017:47
 Remiss SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa — Försiag 
för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
 SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Förslag för ett 
långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa
 Beslut om anstånd med remissvar av SOU 2017:47

Beredning
Förslag till remissvar för kommunen har utarbetats av folkhälsostrateg på 
tillväxtavdelningen i samråd med centralt placerade tjänstepersoner vid berörda 
förvaltningar.

Yrkanden
Annette Linander (C) yrkar följande:
sidan 6 - i andra stycket [Eslövs kommun ... beräkningssättet] tas bort.
sidan 8 - i andra stycket [och införande av en punktskatt på sockrade drycker] tas 
bort.
sidan 10 - i första stycket [Vården har ... sitt organisationsarbete] och i fjärde 
stycket  [Tyvärr är det ... som bortprioriteras] tas bort.
sidan 11 - i sista stycket [För att motverka ... obligatoriska åtgärder] tas bort.
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Johan Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till yttrande 
inklusive Annette Linanders (C) ändringsyrkande samt tillägger följande:
sidan 3 - sista meningen i tredje stycke [Målet bör vara ... vistas mer i förskola] tas 
bort.
sidan 4 - första raden, texten inom parentes tas bort.
sidan 10 - i tredje stycket, ersätta [kommunala] med nära och [landstingsdrivna] 
med sjukhusdrivna.
 
Bertil Jönsson (NKE), Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande med både Annette Linanders (C) och 
Johan Anderssons (S) ändringsyrkande.
 

Beslut
- Kommunstyrelsen antar reviderat remissyttrandet och översänder det 
Socialdepartementet.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet, s.registrator@regeringskansliet.se och 
s.fs@regeringskansliet.se (både i word-format och pdf-format med dnr 
S2017/03553/FS i ämnesrubriken)
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
 

Paragrafen är justerad
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§ 187 KS.2015.0472

Förnyelse av avtal med kompetenscentrum mot våld i nära relationer 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun ingick år 2014 ett tvåårigt avtal med Malmö stad om 
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Avtalet som sträcker sig över två år 
förlängdes år 2016. Kompetenscentrum erbjuder basutbildningar om våld i nära 
relationer och spetsutbildningar inom bland annat riskbedömning, hedersrelaterat 
våld och våld mot personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen har på 
senare år skärpts vad gäller kommuners ansvar att hjälpa våldsutsatta vuxna, 
våldsutövare och barn som bevittnat våld.
 
Lagkraven och ansvaret kräver i sin tur kunskap om ämnet för att lättare kunna 
upptäcka utsatta och på ett professionellt sätt bemöta och hjälpa målgrupperna. Det 
finns ett fortsatt behov för tjänstepersoner i Eslövs kommun att utbilda sig i våld i 
nära relationer.
 
Det förnyade avtalet innebär rätt till samma mängd utbildningar som tidigare: fyra 
basutbildningar per år samt ett antal fördjupnings- och metodutbildningar. Avgiften 
under 2018 är 3,05 kronor per kommuninnevånare. Avtalet förlängs löpande med 
krav på skriftlig uppsägning med sex månaders framförhållning.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förnyelse av avtal med Kompetenscentrum mot våld i nära 
relationer
 Utkast på Avtal mellan Malmö stad, Sociala resursförvaltningen, 
Kompetenscentrum Våld i nära relationer och Eslövs kommun Eslöv 2018

Beredning
Kommunfullmäktige i Eslöv fastslog i och med handlingsprogrammet för 
mandatperioden att ”vi ska fortsätta stärka arbetet mot våld i nära relationer, bland 
annat genom ökat samarbete med olika myndigheter och andra kommuner”.
 
Under år 2015-2017 har samtliga basutbildningar fyllts med bokningar från olika 
förvaltningar, fler basutbildningar efterfrågas för år 2018. Kontaktperson har tidigare 
varit mångfaldsstrateg på Kommunledningskontoret.
 
I samråd med Vård och Omsorg kommer samordnare för våld i nära relationer att ta 
över ansvaret som kontaktperson vid förnyelse av avtal. Kontaktpersonens uppgift är 
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att upplysa verksamheter om möjligheten till utbildningar samt samordna 
lokalbokningar.

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

Beslut
- Samarbetsavtalet med Malmö stad, Sociala resursförvaltningen, om 
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer förnyas att gälla löpande med 
möjlighet till uppsägning med sex månaders framförhållning.
 

Beslutet skickas till
Vård- och Omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 188 KS.2015.0279

Antagande av detaljplan för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
För kvarteret Tranbäret i Eslöv har en detaljplan tagits fram för att möjliggöra för 
styckhusbebyggelse och utöka byggrätterna. I gällande detaljplan är det planlagt för 
grupphusbebyggelse. Inga förändringar i avgränsningen av själva kvartersmarken har 
gjorts, utan endast innehållsmässigt inom kvartersmark för bostäder.

Planförslaget har handlagts med standardförfarande och varit på samråd den 31 
januari till den 27 februari 2017 och på granskning den 27 april till den 22 maj 2017. 
Under granskningstiden kom det in nio yttranden och planförslaget har justerats 
något för att tillgodose dessa synpunkter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Detaljplan för kvarteret Tranbäret, Eslöv
 Planbeskrivning för kvarteret Tranbäret 2017-12-05
 Plankarta för kvarteret Tranbäret
 Samrådsredogörelse för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun 2017-04-04
 Granskningsutlåtande för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun 2017-12-05

Beredning
Planarbetet har handlagts med standardförfarande och de synpunkter som har 
kommit in har beaktats och handlingarna justerats. När detaljplanen antagits ska 
fastigheterna förberedas för att kunna säljas som villatomter genom kommunens 
tomtkö.

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

Beslut
- Detaljplan för kvarteret Tranbäret i Eslöv antas.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Helena Nilsson för expediering (besvärshänvisning)
Kommunledningskontoret, Karolina Nilsson
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§ 189 KS.2017.0245

Prissättning för villatomter i kvarteret Tranbäret 

Ärendebeskrivning
Prissättning på kommunala småhustomter baseras på kommunfullmäktiges beslut § 
34, 2007. Nya tomter planeras i kvarterat Tranbäret i Eslöv. I samband med detta bör 
prissättningen ändras för att överensstämma med dagens kostnadsläge.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Prissättning för villatomter i Kvarteret Tranbäret
 Ansökan om lantmäteriförrättning Tranbäret 2-9
 Marknadsvärdering - fastighet Eslöv: Eslöv 51:73, Eslöv 51:72, Tranbäret 8, 
Tranbäret 7, Tranbäret 6, Tranbäret 5, Tranbäret 4, Tranbäret 3, Tranbäret 2, 
Tranbäret 1

Beredning
Kommunen bör vid försäljning av tomter inte påverka det rådande prisläget på 
marknaden. Försäljningspriserna bör därför motsvara tomternas marknadsvärde, 
alltså det mest sannolika priset fastigheten skulle säljas för på en öppen marknad. På 
uppdrag av Kommunledningskontoret har Svensk fastighetsförmedling gjort en 
marknadsvärdering för de planerade tomterna inom kvarteret Tranbäret. 
Marknadsvärdet redovisas i värdeutlåtande för respektive planerad tomt.

I tomtpriset ingår inte anslutningsavgifter för el, fiber eller vatten- och 
avloppsanläggningar.

I priset ingår inte avgift för nybyggnadskarta och planavgift. Planavgift tas ut i 
samband med bygglovsavgiften.

Fastighetsbildning pågår och därför kan de planerade gränserna och arealerna 
komma att justeras, men detta bedöms inte påverka marknadsvärderingarna.
 
Cecilia Erlandsson, exploateringsingenjör, redogör för ärendet och ärendet kommer 
att kompletteras med karta inklusive prissättning av tomterna samt en 
ekonomisk redovisning inför kommunfullmäktiges sammanträde.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta prissättningen för de planerade tomterna inom 
kvarteret Tranbäret enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 190 KS.2017.0498

Lokalförändring inom daglig verksamhet Klausastället 

Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads AB har under en längre tid önskat göra om de lägenheter som 
används som verksamhetslokal för Sallerupsgruppen till bostäder. Halabacken 
(Klausastället) ägs av kommunen och står för närvarande utan hyresgäst. Vård- och 
omsorgsnämnden tillstyrker bytet av lokaler under förutsättning att nämnden får 
hyreskompensation för ökad hyra (netto).

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Lokalförändring inom Daglig verksamhet
 Vård- och omsorgsnämnden beslut § 96, 2017, Lokalförändring inom Daglig 
verksamhet
 Kommunstyrelsens beslut § 43, 2017 Lokalförändringar för resursskolorna
 Mailkonversation om preliminär hyra Klausastället SV: 86022

Beredning
Enligt Vård- och omsorgsnämndens skrivelse har Eslövs Bostads AB (ebo) under en 
längre tid önskat göra om lägenheterna på Rudolf Jonassons väg som idag används 
som verksamhetslokal för Sallerupsgruppen till bostäder. Den nuvarande 
verksamhetslokalen är i behov av renovering.  Befintlig verksamhet behöver därför 
erbjudas andra lokaler.
Nuvarande verksamhet drivs för 10 till 12 brukare och två till tre tjänster. Utöver att 
lokalerna är i behov av renovering saknas också utrymmen för brukarnas personliga 
hjälpmedel samt eventuella arbetstekniska hjälpmedel.
Befintlig årlig hyra är 135 000 kronor.
 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 43, 2017 har lokalen Klausastället med 
adressen Halabacken i Eslöv, överlämnats till den strategiska 
lokalförsörjningsgruppen att beakta om annan hyresgäst inom kommunen hade 
behov av denna lokal. Den strategiska lokalförsörjningsgruppens uppfattning är att 
denna lokal lämpar sig mycket väl till de behoven som daglig verksamhet har och 
därmed har rekommenderat lokalen till Vård och Omsorg för vidare behandling.
Hyra för den totala ytan är 420 000 kronor per år. Daglig verksamhet kan inte 
disponera hela ytan i lokalen, på grund av att vissa delar i lokalen inte är 
tillgänglighetsanpassade. Den delen som daglig verksamhet kan disponera har en yta 
på cirka 222 kvadrat meter och en hyra på 318 000 kronor per år. Vindsvåningen 
kommer att stå utan nyttjande.
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Efter Vård- och omsorgsnämndens behandling av ärendet har den strategiska 
lokalförsörjningsgruppen den 9 november i år behandlat akut behov av nya lokaler 
för daglig verksamhet på Tegelbruksvägen av verksamhets- och arbetsmiljöskäl. 
Verksamheten har funnit lämpliga lokaler i gymnasiesärskolans tomma lokaler på 
Bergagymnasiets område. Barn och Utbildning och Vård och Omsorg undersöker 
möjligheten att samnyttja gymnasiesärskolans lokaler på Berga. Daglig verksamhet 
behöver alltså både del av gymnasiesärskolans lokaler och lokalerna på Halabacken.
 
Till saken hör att Kommunledningskontoret gör bedömningen att fastigheten 
Halabacken är av strategiskt intresse för kommunen bland annat för möjlig placering 
av en förskola eller annan verksamhet varför försäljning inte är aktuellt för 
närvarande.

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

Beslut
- Vård- och omsorgsnämndens övertag av lokalerna på Halabacken (Klausastället) 
godkänns.
- Vård- och omsorgsnämnden beviljas 183 000 kronor i hyreskompensation för 
tillkommande nettohyra från 2018.
- Nyttjandet av lokalerna på Halabacken kan komma att omprövas.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson
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§ 191 KS.2017.0506

Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- 
och avloppsanläggningen i Hasslebro, Eslöv VA SYD 

Ärendebeskrivning
VA SYD har inkommit med förslag till justering av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp i Eslövs kommun. Förslaget innebär att ett nytt område i Hasslebro ska 
ingå i VA SYDs verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Hasslebro
 Protokoll från ägarnämnd Eslöv 2017-10-06 VA SYD
 VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun
 Karta verksamhetsområde VA Syd

Beredning
Eslövs kommun och VA SYD arbetade 2015 fram en VA-utbyggnadsplan för att 
tydliggöra kommunens ansvar att ordna VA-försörjning enligt 6§ i Lagen om 
allmänna vattentjänster. Enligt utbyggnadsplanen ska kommunfullmäktige besluta 
om
VA SYDs verksamhetsområde för vattentjänster.

VA SYD har inkommit med förslag på justering av verksamhets för vatten och 
spillvatten för ett område i Hasslebro enligt bifogad karta. Dagvatten ingår inte i 
verksamhetsområdet. Enligt VA-utbyggnadsplanen är detta område ett av åtta 
område som omfattas av kommunalt ansvar enligt §6 Lagen om allmänna 
vattentjänster.

Ärendet är berett tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 
som ser utökningen av verksamhetsområdet förenlig med gällande VA-
utbyggnadsplan.

Berörda fastighetsägare är informerade av VA SYD.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Håkan Larsson (MP), Annette Linander (C) och Janet 
Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till justering av Eslövs kommuns 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten genom nytt område i Hasslebro enligt 
bifogad karta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 192 KS.2014.0259

Förslag om upphävande av uppdrag om diplomering av Eslövs 
kommun som Fairtrade City 

Ärendebeskrivning
Under 2012 lämnades en motion in till kommunfullmäktige om att utreda 
förutsättningarna och kostnaderna för att diplomera Eslövs kommun som en 
Fairtrade City. Utredningen genomfördes av Kommunledningskontoret under 2014 i 
samarbete med andra förvaltningar och i samråd med företrädare för näringslivet 
samt andra kommuner. I utredningen framkom att en diplomering för Eslövs 
kommun skulle innebära ett tvådelat åtagande; att köpa en större andel rättvisemärkta 
produkter och att informera om arbetet med Fairtrade och koordinera och leda en 
styrgrupp med bred representation från Eslövs kommun, näringsliv och 
civilsamhälle. 2014 beslutade kommunfullmäktige att Eslövs kommun skulle 
diplomeras och bli en Fairtrade City kommun.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag om upphävande av uppdrag om diplomering av 
Eslövs kommun som Fairtrade City
 Kommunfullmäktiges beslut § 173, 2014, Eslövs kommun som en Fairtrade City
 Fairtrade City-diplomering för Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har inlett ett arbete mot en diplomering av Eslövs 
kommun som Fairtrade City. Arbetet har bestått av dialog kring förutsättningar för 
Fairtrade City-diplomering med det lokala näringslivet. Intresse för att gemensamt 
driva frågan och intresset av att delta i en styrgrupp för arbetet har inventerats. Under 
förarbetet har det visat sig att såväl offentliga som privata aktörer redan idag köper 
Fairtrade-märkta produkter i relativt bred utsträckning. Det har också visat sig att 
intresset från det lokala näringslivet och civilsamhället snarare har legat på andra 
utvecklingsområden än just Fairtrade City.

Via kontakt med andra kommuner som har övervägt eller aktivt arbetat med 
Fairtrade City påvisas också att arbetet kräver mycket tid och resurser, ofta mer än 
förväntat och att det finns frågor kring huruvida arbetet verkligen skapar den nytta 
och de effekter som förväntats i förhållande till satsade tid och resurser.

Att nå en diplomering och behålla den kräver både intresse och handling från 
inblandade aktörer. För Eslövs kommun skulle detta inte bara innebära ett starkt 
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fokus på frågan den närmaste tiden för att få igång arbetet, det skulle också krävas 
fortsatt tilldelning av medel i budget och en gradvis uppväxling i arbetsinsatser allt 
eftersom. Utifrån ovanstående och tidigare resonemang i denna skrivelse samt 
tillhörande PM frågar sig Kommunledningskontoret huruvida de insatser som krävs 
för att diplomera och behålla statusen som Fairtrade City skapar de effekter och den 
nytta som förväntats i samband med beslut om uppdraget eller om det finns andra 
utvecklingsområden som kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av kommunens 
resurser och samtidigt bidra till en förstärkning av såväl kommunens varumärke som 
till en ökad sociala och ekologiska hållbarhet i kommunen.

I tillhörande PM redogör Kommunledningskontoret mer i detalj kring resonemanget 
ovan och ger förslag på utvecklingsområden som skulle kunna ersätta uppdraget om 
att diplomera Eslövs kommun som Fairtrade City och samtidigt bidra till att stärka 
pågående prioriterade utvecklingsarbete i kommunen såsom utveckling av Eslövs 
centrum och profilering som livsmedelskommun.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut om att Eslövs kommun ska 
diplomeras som Fairtrade City.

Reservation
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslut enligt följande: "Jag reserverar mig 
mot beslutet att upphäva Eslövs diplomering som Fair Trade ort. Fair Trade är inte 
optimalt. Ärendet borde dock omfattat en redogörelse för de alternativ som står till 
buds; vad de skulle innebära för Eslöv, och möjligtvis en rekommendation angående 
vad vi i stället bör göra. Beslutet innebär att vi lämnat ett system utan att veta vad vi 
ska ersätta det med. Det är som att riva hela taket därför att det på ett ställe har 
uppstått ett hål där vatten rinner in, men utan att veta hur man ska bygga om huset."

 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 193 KS.2017.0075

Reviderade riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommuns ska motverka alla former av kränkande särbehandling och 
diskriminering. I nuvarande riktlinjer framgår det på ett tydligt sätt. HR-avdelningen 
har dock sett en nödvändighet i att förtydliga nuvarande riktlinjer i förhållande till 
gällande lagstiftning. Revideringen har utmynnat i ett förtydligande av 
anmälningsförfarandet vid kränkande särbehandling och diskriminering. Även 
arbetsgivarens utredningsansvar vid trakasserier, sexuella trakasserier, samt 
skyldigheten att vidta åtgärder är tydliggjorda.

Beslutsunderlag
 agu paragraf 38, 2017
 Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering till KS

Beredning
Arbetsgivaren har en skyldighet, enligt AFS 2015:4 Organisatorisk och social 
arbetsmiljö, att ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Det ska 
framgå vem som tar emot information om kränkande särbehandling, vad som händer 
med informationen och hur och var de som är utsatta kan få snabb hjälp. 
Arbetsgivaren ska dessutom, enligt 3 kapitlet 6 § Diskrimineringslagen (2008:567), 
ha riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier. I revideringen av riktlinjerna har dessa krav beaktats i syfte att 
uppfylla krav utifrån gällande lagstiftning på området.

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

Beslut
- Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering i arbetslivet antas att 
gälla från och med den 15 december 2017.
- HR-chefen ges rätt att vid behov göra ändringar i riktlinjerna som följer av lag- 
eller andra författningsändringar samt smärre ändringar av rutinartad karaktär.
- Riktlinjerna ses över för revidering senast år 2022.
- De tidigare antagna riktlinjerna mot kränkande särbehandling i arbetslivet upphör 
att gälla från samma tidspunkt.
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Beslutet skickas till
HR-avdelningen, Anna Nordén
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§ 194 KS.2017.0419

Förslag till antagande av bidragsregler för föreningar och andra aktörer 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har, år 2016, beslutat att göra en bidragsöversyn. Det 
nuvarande bidragsystemet är uppbyggt på gamla förutsättningar och bör kunna 
utformas på ett bättre sätt för att möta nya önskemål och villkor.

Bidragsöversynen omfattar samtliga föreningsbidrag och även bidrag till inom
kommunen verksamma studieförbund.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till nya bidragsregler för föreningsliv och andra 
aktörer i Eslövs kommun
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 118, 2017 Bidragssystem för föreningar 
och andra aktörer
 Kultur- och fritidsnämndens förslag till bidragsregler för föreningsliv och andra 
aktörer i Eslövs kommun

Beredning
Förslaget till nya bidragsregler utarbetades under hösten 2016 samt sommaren 2017. 
Underlag till förslaget är enkätsvar från föreningslivet, omvärldsbevakning, 
upplevelser från handläggare av bidragen på Kultur och Fritid och i dialog med 
föreningar.

Några betydande skillnader i förslaget gentemot nuvarande bidragsregler är att alla
bidrag till föreningslivet är samlade i ett bidragssystem som är utarbetat för att vara 
lättnavigerat för den som söker. I förslaget till nya bidragsregler förmedlas också ett
inkluderande förhållningssätt, utifrån diskrimineringsgrunderna, geografiska
förutsättningar och socioekonomisk ställning, som prioriteras av Kultur och Fritid.

Regler för studieförbundsbidrag har förvaltningen valt låta kvarstå i nuvarande form.

Kommunledningskontoret har deltagit i processen kring utformning av 
bidragsreglerna och har därmed inget ytterligare att erinra.

Kommunledningskontoret anser att beslut om bidragsregler ligger under Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde. Då tidigare beslut om bidragsregler fattats av 
kommunfullmäktige måste dock dessa upphävas av densamma. 
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Kommunledningskontoret anser att de nya bidragsreglerna efter att de blivit antagna i 
fortsättningen ska revideras av Kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 
Annette Linander (C) yrkar med instämmande av Håkan Larsson (MP) att ärendet 
ska återremitteras för att bidragreglerna ska omfatta föreningar som vill starta 
fadderverksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels att ärendet ska behandlas vid dagens 
sammanträde dels återremitteras enligt Annette Linanders (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar därefter att enbart bifallsyrkande föreligger och att 
kommunstyrelsen därför bifaller Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta uppdaterade regler för studieförbundsbidrag och 
föreningsbidrag för Eslövs kommun att gälla från och med den 1 januari 2018 samt 
upphäva nuvarande gällande bidragsreglerna från och med samma datum.
 
- Kommunfullmäktige föreslås ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att revidera 
bidragsreglerna vid behov.

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 195 KS.2017.0509

Revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Bredbandspolicy för Eslövs kommun antogs av kommunfullmäktige 25 november 
2013 med tillägg att policyn skulle ses över för revidering senast år 2017.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Bredbandspolicy för Eslövs kommun
 Förslag till revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun
 Regeringskansliets strategi Sverige helt uppkopplat 2025– en bredbandsstrategi

Beredning
Nuvarande Bredbandspolicy för Eslövs kommun ansluter till ”Bredbandsstrategi för 
Sverige” antagen av regeringen i september 2009. I december 2016 antogs en ny 
nationell bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. 
Revideringen av Bredbandspolicy för Eslövs kommun är gjord utifrån att 
målformuleringar med mera överensstämmer med ”Sverige helt uppkopplat 2025 – 
en bredbandsstrategi”

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta revideringen av Bredbandspolicy för Eslövs 
kommun att gälla från och med 1 januari 2018.

Ej deltagande i beslutet
Annette Linander (C) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 28 (48)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 196 KS.2017.0444

Remissvar angående förslag till ny Miljöpolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Eslövs miljömålsprogram antogs i april 2016 med framtagande av en ny miljöpolicy 
som en av flera åtgärder. Policyn ska visa inriktningen på kommunens miljöarbete 
och ska implementeras i hela organisationen. Ett förslag till ny policy har tagits fram 
av Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden och skickats på remiss till kommunens 
nämnder och bolag för svar.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remissyttrande förslag till ny miljöpolicy för Eslövs 
kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 154 Miljöpolicy för Eslövs 
kommun
 Förslag till ny miljöpolicy för Eslövs kommun
 Miljöpolicy för Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har i sin beredning av remissyttrandet tagit del av såväl 
gällande miljöpolicy som förslag till reviderad version. Likheterna mellan förslaget 
till ny policy och befintligt och antaget miljömålsprogram är stora. Inledningsvis 
undrar därför Kommunledningskontoret vilken nytta föreslagen miljöpolicy 
förväntas ha för det fortsatta arbetet. Ett alternativ som bör övervägas är att inte gå 
vidare med förslaget till ny miljöpolicy. Istället skulle det fortsatta 
förvaltningsövergripande arbetet mot miljömässig hållbarhet kunna drivas enbart 
med utgångspunkt i ett väl etablerat, strukturerat och handlingsinriktat arbete med 
redan beslutat miljömålsprogram som Kommunledningskontoret bedömer väl 
beskriva: såväl kommunens intentioner och ambitioner på området som ansvaret för 
de olika insatser och åtgärder som identifierats som nödvändiga för att nå uppsatta 
mål. Om detta alternativ väljs bör beslut också tas om att upphäva idag gällande 
miljöpolicy från 2009.

Om en policy ändå är önskvärd som ett stöd för ett kvalitativt och målinriktat arbete 
med hållbarhet inom miljöområdet bör en sådan formuleras med utgångspunkt i 
tidigare beslutad definition av policy och styrdokument. En policy ska då ange 
viljeinriktning för Eslövs kommun och vara vägledande för beslut och styrning inom 
alla verksamheter och på alla nivåer. Den ska formuleras kortfattat, vara tillgänglig 
för såväl tjänstemän som förtroendevalda och allmänhet och bör konkretiseras i 
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andra styrdokument.
En miljöpolicy är av sådan allmängiltig karaktär att ett beslut i kommunfullmäktige 
kan motiveras. Med utgångspunkt i ovannämnda definitioner bör policyförslaget, i en 
bearbetning inför politiskt beslut, anpassas till befintlig mall för policydokument och 
förses med utfärdande och antagande organ, datum för ikraftträdande, en plan för 
översyn och revidering samt en ansvarig tjänsteperson för dokumentet, lämpligen i 
form av funktion snarare än person. Policyförslaget bör också tydligt definiera syftet 
med policyn, vem eller vilka policyn riktar sig till och hur den är tänkt att tillämpas i 
kommunens verksamheter.

Innehållsmässigt följer policyförslaget samma upplägg som gällande 
miljömålsprogram och det finns tydliga ambitioner i förslaget att förstärka 
tankegångarna i programmet genom att återanvända ett flertal formuleringar. 
Innehållet i policyn bedöms relevant men i flera avseenden för detaljerat. Snarare än 
att beskriva specifika åtgärder och fokusområden bör ett större fokus ligga på att ge 
generell och övergripande vägledning till kommunens verksamheter kring olika 
hänseenden som ska tas i framtida planering, genomförande och uppföljning av 
arbetet mot miljömässig hållbarhet i kommunen. Detta kan bidra till en tydligare 
koppling och avgränsning mot tillhörande miljömålsprogram, i flera avseenden är 
detta tydligare i idag gällande miljöpolicy från 2009. En diskussion kring detta har i 
samband med beredningen förts mellan ansvarig handläggare och miljöchef.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder till Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till
Miljö och Samhällsbyggnad
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelning

Sida 30 (48)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 197 KS.2016.0370

Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta en 
Grönstrukturplan 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har lämnat in en motion om att upprätta en grönstrukturplan.
Motionen beskriver att en grönstrukturplan, kunde utgöra ett stöd åt, och 
komplettering till, andra planer för tätorterna och den översiktliga planeringen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) om att 
upprätta en grönstrukturplan
 Motion Håkan Larsson (MP) Upprätta en Grönstruktur

Beredning
Motionen beskriver kortfattat föreslagen grönstrukturplan som en inventering och 
analys av grönområden inom Eslövs olika tätorter, och att i en sådan skulle olika 
områden kunna vägas mot varandra och vara stöd och komplettering till annan 
planering.

Olika aktörer i samhällsplaneringen använder sig av begreppet grönstrukturplan. 
Någon entydig definition av grönstruktur eller grönstrukturplan finns inte. Boverket, 
Naturvårdsverket Region Skåne, kommuner och andra lägger in olika frågor i 
begreppen. De flesta är dock eniga om att den gröna strukturen fyller många olika 
funktioner för vårt samhälle, den är viktig för hälsa och är en plats för rekreation, 
friluftsliv, produktion, energi och vattenrening samt är viktig för den biologiska 
mångfalden liksom för olika sociala värden. Olika ekosystemtjänster förknippas med 
de gröna områdena.

I detta svar ges inte heller någon närmre definition. Motionen omnämner dock endast 
tätorternas grönområden medan många andra aktörer gärna talar om helheten och 
innefattar områden även utanför tätorterna.

Frågor som berör grönområden hanteras idag inom kommunen splittrat i olika 
ärenden, förvaltningar och avdelningar. Exempelvis i detalj- eller översiktsplaner 
men också i naturvådsärenden eller mellankommunala samarbeten, regionala eller 
statliga engagemang.

Både Kommunledningskontoret och Miljö- och Samhällsbyggnad har oberoende av 
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denna motion sett behovet av att i ett samlat arbete belysa grönstrukturen och frågor 
kopplade till denna. Avsikten är att en sådan plan är ett komplement till översiktsplan 
och övrig planering. Frågan har dock prioriteringsmässigt skjutits framåt i tiden.

Det är viktigt att också påpeka att flera arbeten pågår som direkt eller indirekt berör 
grönstrukturfrågor. Översiktsplanen berör frågorna men fortsatta arbeten vore 
önskvärda. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram ett 
naturmiljöprogram. Samarbete kring dagvattenstrategi pågår mellan VA Syd, Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden och Kommunledningskontoret. Lokala och 
mellankommunala naturvårdprojekt förekommer och kommunövergripande 
samarbeten pågår angående biosfärområde längs Vombsänkan. Våra vattenråd 
arbetar med liknande frågor. För Eslövs tätort har under sommaren och hösten 2017 
Sveriges Lantbruksuniversitet arbetat med att kartlägga ekosystemtjänster från 
grönområden.

Frågan bör hanteras, förberedas och samordnas av Kommunledningskontoret i 
samarbete med och med hjälp av Miljö- och Samhällsbyggnad.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) att motionen 
ska anses besvarad med hänvisning av ovanstående text.
 
Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen och Göran Frank (L) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. Håkan Larsson (MP) yrkar därefter 
bifall till Göran Franks (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Henrik Wöhleckes (M) yrkande dels 
bifall till Göran Franks (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Henrik 
Wöhleckes (M) yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till 
beredningstexten.

Reservation
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 198 KS.2017.0531

Förslag till nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd 

Ärendebeskrivning
Ringsjöns vattenråd är ett samarbetsorgan där kommunerna runt Ringsjön samt ett 
antal organisationer och företag med intressen och verksamhet i sjön deltar. 
Ringsjöns vattenråd bildades 2007 i samband med att Ringsjökommittén ombildades 
till vattenråd. Till rådets uppgifter hör bland annat att verka för god status och 
kvalitet på Ringjöns vatten och hållbar användning av och ett helhetsperspektiv kring 
vattenresurserna samt att fungera som en plattform för diskussioner kring Ringsjöns 
vatten.

Vattenrådets verksamhet har finansierats av de tre kommunerna Höör, Hörby och 
Eslöv tillsammans med Sydvatten AB. Ytterligare en part, utöver de just nämnda 
fyra huvudmännen, vill vara med och finansiera recipientkontrollen inom Ringsjöns 
vattenråd. För att hantera detta lyfts denna del ut ur befintligt huvudmannaavtal och 
regleras i separat avtal. Att ytterligare en part vill vara med och finansiera 
recipientkontrollen inom Ringsjöns vattenråd innebär att huvudmännens kostnad för 
denna verksamhet minskar.

Befintligt huvudmannaavtal från 2016 mellan de fyra huvudmännen ersätts med ett 
nytt förslag till avtal. Befintligt huvudmannaavtal upphör när de nya avtalen träder i 
kraft.

De nya förslagen till avtal är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018 under förutsättning 
att de godkänns av övriga parter. Avtalen är en förutsättning för samarbetet mellan 
huvudmännen i Ringsjöns vattenråd.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
 Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
 Förslag till nytt Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183, 2017 Fastställande av nytt 
huvudmannaavtal
 Avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd
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Beredning
Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet tagit del av samtliga 
handlingar och Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget 
ytterligare att erinra i frågan.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till nytt huvudmannaavtal för 
Ringsjöns vattenråd samt avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 199 KS.2017.0503

Yttrande över Nämnden för arbete och försörjning Ändring av riktlinjer 
avseende beräkningssätt för barnbidrag och flerbarnstillägg 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen Arbete och Försörjning har tagit fram förslag till ändrade riktlinjer för 
huruvida höjda belopp för barnbidrag och flerbarnstillägg ska räknas med i 
normberäkningar för ekonomiskt bistånd. Sedan 2005 har rubricerade 
bidragshöjningar inte räknats med vid normberäkningen vilket är en avvikelse från 
Socialstyrelsens riktlinjer. I samband med att barnbidraget kommer att höjas den 1 
januari 2018 har frågan åter aktualiserats. Förvaltningen föreslår att riktlinjerna 
ändras på så sätt att barnbidrags- och flerbarnstilläggshöjningar ska ingå i 
normberäkningen.

Nämnden har beslutat att remittera förslaget till kommunstyrelsen för yttrande med 
motiveringen att kommunstyrelsen tog det beslut om riktlinjer som gällt från och 
med den 1 oktober 2005.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över Nämnden för Arbete och Försörjnings beslut
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 60, Ändring av riktlinjer avseende 
beräkningssätt för barnbidrag och flerbarnstillägg

Beredning
Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomisk bistånd, men det var under den tid som verksamheten var organiserad i ett 
utskott under kommunstyrelsen.

Sedan den 1 januari 2015 är verksamheten organiserad i en egen nämnd. I 
reglementet för Nämnden för Arbete och Försörjning har kommunfullmäktige 
beslutat att ”§ 1. Nämnden för Arbete och Försörjning ska fullgöra kommunens 
uppgifter inom socialtjänsten som rör försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd…”

Eftersom riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd inte rör 
kommunstyrelsens verksamhet kan styrelsen inte ha några synpunkter på förslaget.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen återlämnar ärendet till 
Nämnden för Arbete och Försörjning för beslut.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Ärendet återlämnas till Nämnden för Arbete och Försörjning för beslut.

Beslutet skickas till
Nämnden för Arbete och Försörjning
Kommunledningskontoret, Anette Persson
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§ 200 KS.2017.0511

Svar på remiss angående samråd om Svedalas översiktsplan 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Svedala kommun har skickat över en samrådshandling av 
Översiktsplan för Svedala kommun, för granskning och synpunkter. Svedalas 
gällande översiktsplan antogs 2010.

De grundläggande inriktningarna från gällande översiktsplan från 2010 föreslås 
fortsätta gälla – att Svedala kommun i huvudsak ska växa i tätorterna Svedala, Bara 
och Klågerup. Andra nya förutsättningar har motiverat att delar av översiktsplanen 
omarbetats.

Efter samrådet kommer en utställningshandling att tas fram.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på remiss angående samråd av Svedala översiktsplan
 Underrättelse om samråd Översiktsplan 2018 för Svedala kommun

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

Översiktsplan 2018 för Svedala kommun är lättillgänglig, omfattande och med ett 
koncist och enkelt språk. Det finns en tydlig prioritering av att det i huvudsak är 
Svedala, Bara och Klågerup som ska växa. Utöver detta finns tilltalande och 
välgrundade riktlinjer för bebyggelse på landsbygden, där det tydligt går att utläsa 
var och varför vissa områden tillåts kompletteras eller inte. De tre framtagna 
kulturmiljöprogrammen för Svedala, Bara och Klågerup är även de lättillgängliga 
och bra underlag för översiktsplanearbetet.

Svedala är liksom Eslöv en förortskommun till tillväxtmotorerna Malmö och Lund. 
Arbetet inom MalmöLundregionen med den framtagna strukturplanen kunde med 
fördel synas och uppmärksammas något mer i kommande utställningshandling – 
liksom resonemang kring kommunens läge i regionen med dess fördelar och 
utmaningar. De övergripande strategierna och ställningstaganden kunde även de med 
fördel lyftas fram ytterligare – Svedalas läge och innehåll tål att synliggöras mer, 
ytterligare en pärla i Skåne att ta mer tillvara och förstärka.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till Svedala 
kommun.

Beslutet skickas till
Svedala kommun (registrator.ks@svedala.se)
Kommunledningskontoret, Karolina Nilsson

 

Sida 39 (48)



Sammanträdesprotokoll
2017-12-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 201 KS.2014.0543

Val av borgerliga begravningsförrättare 

Ärendebeskrivning
Lotta Johansson har till kommunstyrelsen lämnat in en intresseanmälan om att bli 
utsedd till vigsel- och begravningsförrättare. Ärendet som vigselförrättare behandlas 
separat då det är länsstyrelsen som utser dessa.

Kommunfullmäktige beslutade § 11, 2012 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse 
begravningsförrättare. Dessa ska vara bosatta i kommunen och i övrigt lämpliga för 
uppdraget. De ska utses per mandatperiod.

Nu utsedda begravningsförrättare är alla politiskt aktiva, men det finns inga sådana 
krav i kommunfullmäktiges anvisningar till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Val av begravningsförrättare
 Ansökan om att bli begravningsförrättare i Eslövs kommun

Beredning
Lotta Johansson är anställd som överförmyndarhandläggare i Eslövs kommun sedan 
2016. Lotta Johansson är jurist och hon har ett genuint människointresse. Detta visar 
sig bland annat i tidigare anställningar inom kriminalvården, Röda Korset och med 
flyktingmottagning. Lotta Johansson är inte politiskt aktiv i kommunen.

Kommunledningskontoret bedömer att Lotta Johansson lämpar sig väl för uppdraget 
och föreslår att kommunstyrelsen utser henne till begravningsförrättare under tiden 
fram till och med den 31 december 2018.

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

Beslut
- Lotta Johansson utses till begravningsförrättare för tiden fram till och med den 31 
december 2018.

Beslutet skickas till
Lotta Johansson
Begravningsbyråer i närområdet
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Kommunledningskontoret, Anette Persson
Förtroendemannaregistret
Hemsidan
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§ 202 KS.2017.0036

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 15 november 
2017
 Sammanställning av ej färdigbehandlade motioner per 15 november 2017

Beredning
Det finns sju (7) motioner som inte är slutbehandlade varav en (1) är äldre än ett (1) 
år. Två (2) av motionerna behandlades av fullmäktige den 27 november 2017.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 203 KS.2017.0076

Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017 

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 november

Beslut
- Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet läggs med godkännande till 
handlingarna.
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§ 204

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2017.0459-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110 Upphävande av 
servitutsavtal gällande trappan till hotell Stensson på fastigheten Eslöv 53:4
 KS.2014.0303-58Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111, 2017 Ändring 
nummer två av överenskommelse mellan Eslövs kommun och Eslövs Bostäder AB 
gällande Billinge skola
 KS.2014.0303-59Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112, 2017 
Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommun
 KS.2017.0370-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114, 2017 Positivt 
planbesked för detaljplan för transformatorstation i Billinge
 KS.2017.0417-1Avtalsförlängning mellan Eslövs Kommun och Sitevision 
Cloud
 KS.2017.0354-1Överenskommelse HR-tjänst mellan Barn och utbildning och 
Kommunledningskontorets HR-avdelning 2017
 KS.2017.0507-3Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av hjälpmedel; 
område Rullstolar
 KS.2017.0505-3Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av hjälpmedel; 
område Portabel hel ramp
 KS.2015.0453-23Avrop från ramavtal avseende rekryteringstjänster mellan 
Eslövs kommun och Experis
 KS.2017.0514-1Avtal mellan Eslövs kommun och Lokalinformation i Sverige 
AB (LISAB) Hyreshanteringssystemet KARPLAN
 KS.2017.0514-2Bilaga till avtalet hyreshantering KARPLAN
 KS.2012.0496-17Avtal mellan Eslövs kommun och EVRY Sweden AB 
avseende underhåll och support av eCompanion
 KS.2017.0313-39Avtal mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde
 KS.2015.0453-24Avrop från ramavtal avseende rekryteringstjänster Experis
 KS.2017.0359-6Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119, 2017 Positivt 
planbesked för detaljplan i Västra Sallerup 52:10
 KS.2016.0003-39Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 
2017Granskning av detaljplan för Domherren 3, Eslövs kommun
 KS.2017.0455-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 120 2017 Positivt 
planbesked för detaljplan i Västra Sallerup 53:16
 KS.2017.0441-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121, 2017 Begäran 
om planbesked för Stehag 5:1 och 5:21
 KS.2017.0510-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123, 2017 Förslag 
om att avslå ansökan om stöd till Skånes arkivförbund
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 KS.2014.0088-46Tilldelningsbeslut i förnyad konkurrensutsättning av fordon 3 
500 kg
 KS.2017.0533-1Avtal om nyttjanderätt Eslöv 52:14, del av, inom Eslövs 
flygfält.
 KS.2017.0542-1Avtal om lägenhetsarrende som består av Åkarp 3:23 i 
Marieholm. Arrendeområdet omfattar en areal på cirka 962 m2.
 KS.2016.0252-14Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113, 2017 Begäran 
om samråd för Detaljplan till Färgaren 8 och 19
 KS.2017.0313-40Tilläggsavtal till Avtal Ledningssystem daterat 2017-06-20
 KS.2017.0054-11Rapport över delegationsbeslut från Miljöavdelning per 30 
november
 KS.2016.0529-14Överenskommelse mellan Eslövs Bostads AB och Eslövs 
kommun avseende Näktergalen 1

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 205

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0304-4Ekonomisk månadsrapport oktober 2017 Sveriges kommuner 
och landsting
 KS.2012.0419-4Bekräftelse uppsägning av avtal för annonsering på stationen i 
Eslöv
 KS.2016.0523-3Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i 
Skåne län
 KS.2017.0535-1Plan över beräknade faktureringar för vattenkostnader 2018 VA 
SYD
 KS.2017.0541-1Information från Migrationsverket gällande avveckling av 
tillfälliga boendeplatser

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 206

Delegering av godkännande av hyresavtal avseende 
ersättningsmoduler för Slottsparkens förskola

Ärendebeskrivning
När Slottsparkens förskola stängdes kunde Eslövs kommun placera barnen på egna 
förskolor. Denna möjlighet finns fram till den 31 mars 2018. Fastighetsägaren arbetar 
med att åtgärda de fel som rapporterats och kommunen har krävt avhjälpning av 
bristerna. För det fall Slottsparkens förskola inte är färdig för inflyttning den 1 april 
2018 måste kommunen arbeta parallellt med alternativa lösningar avseende 
lokalfrågan.

Beredning
Det har gått ut ett förfrågningsunderlag den 4 december 2017 på upphandling av 
moduler.  Möjlighet som finns i lagen av ”Påskyndat förfarande”har använts, vilket 
innebär att man inte behöver tillämpa gällande tidsfrister när så inte är möjligt. 
Genom denna paragraf förkortas annonseringstiden till 15 dagar. Tidplanen är att 
anbuden öppnas vecka 51, den 18 eller 19 december 2017.
För att kunna möjliggöra att modulerna är på plats den 1 april 2018 måste 
Servicenämndens ordförande ta ett ordförandebeslut samma vecka.
För Servicenämndens del är det två ärenden som tas, dels ett förslag om 
igångsättningstillstånd som går till kommunstyrelsens arbetsutskott och dels ett 
tilldelningsbeslut där det delegeras till förvaltningschefen att teckna avtal med 
leverantör.
Kommunstyrelsen föreslås delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att 
(samtidigt som de ger igångsättningstillstånd för ersättningsmoduler för 
Slottsparkens förskola) godkänna hyresavtal avseende ersättningsmodulerna mellan 
Barn- och familjenämnden och Servicenämnden.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att samtidigt som 
de ger igångsättningstillstånd för ersättningsmoduler för Slottsparkens förskola 
godkänna hyresavtal avseende ersättningsmodulerna mellan Barn- och 
familjenämnden och Servicenämnden.
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