
Sammanträdesprotokoll
2017-11-27

Kommunfullmäktige

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 16:00-20:55

Beslutande Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Anne Hansson (S)
Khalid El-Haj (S)
David Westlund (S)
Mats Löfström (S)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Gabriele Goldhammer (S)
Fredrik Wikberg (S)
Simon Ahlström (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Patrik Olsson (SD)
Jimmie Syrjäläinen (SD) §§122-141
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Håkan Larsson (MP)
Therese Andersson (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Göran Frank (L)
Astrid Nilsson (L)
Laila Vedmar (V)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
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Kerstin Ekoxe (S)  ersätter Erika Isaksson (S)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Krister Göransson (S)
Jasmin Safic´ (S)
Rikard Malmborg (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) (vice 
ordförande)
Bo-Göran Hansen (M)  ersätter Peter Melinder (M)
Arvid Frandsen (M)  ersätter Peter Sahlén (M)
Leif Persson (SD) §§120-121 ersätter Jimmie Syrjäläinen 
(SD), §§122-141 ersätter Anders Oddsheden (SD)
Fatima Sharq (MP) §§122-141 ersätter Farid Albahadli 
(MP)
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Ann-Christin Waldén 
(L)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anette Palm (S)
Karl-Erik Malmgren (S)
Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Kamal Hathamuna-Blyborg (S) §§120-122
Sofia Hagerin (C)
Mikael Sonander (C)
Eva Rebbling (V)
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE) §§122-141

Övriga 
närvarande

Anette Persson (Avdelningschef)
Gaelle Syde (Kommunsekreterare)

Utses att justera Tony Hansson (S)
Göran Frank (L)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-12-05  

Protokollet 
omfattar

§§120-141
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
Tony Hansson (S) Göran Frank (L)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-11-27

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-12-06

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-12-28

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§120 Val av justerare
§121 Ändring av föredragningslistan
§122 Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2020 inklusive investerings- 

och exploateringsbudget samt skattesats för 2018
§123 Avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av 

besöksnäringen MittSkåne från år 2018 och framåt
§124 Antagande av renhållningstaxa 2018 för kommunerna Eslöv, Höör 

och Hörby
§125 Motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén (L) om 

att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv
§126 Motion från Annette Linander (C) och Ingemar Jeppsson (C) - 

Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling
§127 Omlokalisering av Eslövs kulturskola
§128 Svar på granskningsrapport om kommunens personalförsörjning
§129 Redovisning av medborgarförslag per 30 september 2017
§130 Godkännande av ändring av stadgar för Eslövs 

Föreläsningsförening
§131 Entledigande av Joakim Nilsson (S) från uppdraget som ersättare i 

Valnämnden
§132 Entledigande av Peter Melinder (M) från sitt uppdrag som ledamot 

i kommunfullmäktiges valberedning
§133 Entledigande av Peter Sahlén (M) från sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt 
VA SYDs ägarnämnd

§134 Entledigande av Fredrik Wikberg (S) från sitt uppdrag som 
ledamot i VA SYD:s ägarnämnd

§135 Fyllnadsval efter entledigande av Fredrik Wikberg (S) från sitt 
uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt

§136 Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson (SD) från 
Valnämnden och Selma Sundelius stiftelser

§137 Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD) från 
samtliga uppdrag i Eslövs kommun

§138 Entledigande av Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen
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§139 Anmälan av interpellation från Therése Andersson (MP) till 
kommunfullmäktige om barnets bästa

§140 Fråga till Johan Andersson (S) från Laila Vedmar (V) angående 
Slottsparkens förskola

§141 Anmälningar för kännedom
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§ 120

Val av justerare

Tony Hansson (S) och Göran Frank (L) utses till att jämte ordföranden, justera 
protokollet den 5 december 2017. Laila Vedmar (V) utses till ersättare.
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§ 121

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktige gokänner föredragningslistan med följande tillägg:
 
Ärende 17b - Entledigande av Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen
Ärende 18b - Fråga från Laila Vedmar (V) till Johan Andersson (S) angående 
Slottsparkens förskola
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§ 122 KS.2017.0001

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
 Kommunstyrelsens beslut § 174, 2017 Förslag till budget 2018 samt flerårsplan 
2019-2020 inklusive investerings- och exploateringsbudget samt skattesats för 2018
 Styrande majoritetens förslag till budget 2018 flerårsplan 2019-2020_kf
 Reservation och yrkande gällande Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021 från 
Sverigedemokraterna i Eslöv
 Cesam - MBL 19 § om Budget 2018, plan 2019-2020 och investeringsplan
 Cesam - MBL 11§ om Budget 2018, plan 2019-2020 och investeringsplan
 Bilaga MBL 11§ om Budget 2018, yrkande
 Budgetförslag från Nya Kommunpartiet Eslöv för driftbudget 2018
 Talarordning vid budgetsammanträde 2017
 Budgetsförslag 2018 från (MP)
 Budgetförslag från (SD) 2018
 Liberalernas budgetförslag 2018
 CenterpartietsBudgetförslag 2018
 Budgetsförslag 2018 från Vänster

Beredning
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 inklusive investerings- och exploateringsbudget samt 
oförändrat skattesats.
 
Annette Linander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg och 
ändringar enligt Centerpartiets budgetförslag.
Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg och 
ändringar enligt Miljöpartiets budgetförslag.
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Astrid Nilsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar och 
tillägg enligt Liberalernas budgetförslag.
Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar och 
tillägg enligt Nya Kommunpartiet Eslövs budgetförslag samt oförändrat skattesats.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17:30 och 18:15.
 
Debatten fortsätter
Johan Andersson (S) yrkar igen bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt 
avslag till de andra partiernas budgetsförslag. Henrik Wöhlecke (M), David 
Westlund (S) och Tony Hansson (S) instämmer i Johan Anderssons (S) yrkande.
 
Therese Andersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg och 
ändringar enligt Miljöpartiets budgetförslag.
Ingemar Jeppsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg och 
ändringar enligt Centerpartiets budgetförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag 
till oförändrad skattesats och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till oförändrad skattesats.
 
Ordförande ställer sedan proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till 
budget dels bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till budget.
 
Ordförande ställer därefter proposition på dels bifall dels avslag till Centerpartiets 
förslag till budget, Miljöpartiets förslag till budget, Liberalernas förslag till budget 
och Nya Kommunpartiet Eslövs förslag till budget och finner att kommunfullmäktige 
avslår dem.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 
förslag till budget.

Beslut
- Den styrande majoritetens förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019 och 2020 
inklusive investerings- och exploateringsbudget antas samt skattesatsen fastställs 
till oförändrat 20,54 kronor.

Reservationer
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Ledamöter i Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Nya 
Kommunpartiet Eslöv och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.
 

Ej deltagande i beslutet
Laila Vedmar (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 123 KS.2017.0257

Avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av besöksnäringen 
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 fullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 161, 2017 Förslag till 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
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2017 Utvärdering av samverkan MittSkåne 
Turism 2015-2017
 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
 Samverkan och partnerskap för ökad besöksnäring i MittSkåne - utveckling och 
effekter av verksamheten under åren 2015-2017
 MittSkåne Strategisk Plattform
 Kommunfullmäktige beslut § 60, 2015 Gemensam organisation för 
besöksnäringen i MittSkåne

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 

Sida 12 (40)



Sammanträdesprotokoll
2017-11-27

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

ambition att verksamheten ska fortsätta i samma riktning som nu har förslag på nya 
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
Johan Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- ”Partnerskapsavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner samt 
företagarföreningen Mitt Skåne och Tourism in Skåne AB för ökad tillväxt inom 
besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt” godkänns att gälla från och 
med den 1 januari 2018.
 - ”Samverkansavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner avseende 
utveckling av besöksnäringen från år 2018 och framåt”godkänns 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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§ 124 KS.2017.0465

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
 Kommunstyrelsens beslut § 172, 2017  Förslag till antagande av 
renhållningstaxa 2018 för kommunerna Eslöv Höör och Hörby
 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 miljon 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
Johan Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Oförändrad renhållningstaxa för år 2018 för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
fastställs.

Beslutet skickas till
MERAB
Hemsidan
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§ 125 KS.2017.0310

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
 Kommunstyrelsens beslut § 162, 2017 Yttrande över motion från Astrid Nilsson 
(L) och Ann-Christin Waldén (L) om att bygga ett 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 (EBO). 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 
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stadskärnan. Mot bakgrund av inkomna synpunkter från fastighetsägaren och redan 
befintligt uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden menar 
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
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
-  Motionen om att anlägga parkeringshus på fastigheten Gåsen 8 avslås.

Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB, Kristina Forslund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, Peter Juterot
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§ 126 KS.2017.0288

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, funktionsnedsatta och praktikanter.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 167, 2017 Yttrande över motion från Annette 
Linander (C) och Ingemar Jeppsson (C) 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 
i kraft 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.
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I kommunens inköps- och upphandlingspolicy anges bland annat att all inköps- och 
upphandlingsverksamhet i Eslövs kommun ska styras av ”Ekologisk, ekonomisk 
och 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
Johan Andersson (S), Annette Linander (C) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Motionen från Annette Linander (C) och Ingemar Jeppsson (C) bifalles 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
Kommunledningskontoret, Birgitta Petersson
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§ 127 KS.2016.0462

Omlokalisering av Eslövs kulturskola 

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
 Kommunstyrelsens beslut § 163, 2017 Förslag till kulturskolans lokalisering
 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
 Bilaga Lokalprogram 2016-09-12

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. Spritfabriken 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 fritidsnämnden 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.
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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.

Yrkanden
Christine Melinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar däremot återremiss av ärendet för vidareutredning av en 
placering vid Berga gymnasiets aula.
Johan Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Bertil Jönsson (NKE) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut samt avslag till Fredrik Ottesens 
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde dels återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Ordförande konstarerar därefter att enbart bifallsyrkande föreligger och att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
 

Beslut
-  Lokaliseringsförslag gällande nya lokaler för kulturskolan till fastigheten Örnen 4 i 
Eslöv antas.
-  Överenskommelsen mellan Eslövs kommun och Eslöv Bostads AB godkänns.
-  Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna för inventarier 
och övrig teknisk utrustning till kulturskolan i kommande budgetäskanden.
-  Servicenämnden ges i uppdrag att bistå Kultur- och fritidsnämnden i 
planeringsarbetet som kommer att ske i samarbete med Eslöv Bostads AB och den 
upphandlade entreprenören.

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

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, Predrag Amanovic
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§ 128 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
 Kommunstyrelsens beslut § 175, 2017 Svar på granskningsrapport om 
kommunens personalförsörjning
 Missiv Granskningsrapport personalförsörjning KPMG 2017
 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 
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kompetensförsörjning är ett vidare begrepp som enligt granskningen är ”en process 
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
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Samtliga nämnder ska använda den process för kompetensförsörjning som tas fram 
av Kommunledningskontoret.
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- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, inom ramen för sin uppsiktsplikt, följa upp att 
kompetensförsörjningsplaner tas fram i alla nämnder.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Anna Nordén
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§ 129 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 samt ersätts med möjlighet att lämna e-förslag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 178, 2017 Redovisning av medborgarförslag per 30 
september 2017
 Redovisning av medborgarförslag per 30 september 2017 
Kommunledningskontoret
 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
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 130 KS.2017.0435

Godkännande av 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
 Kommunstyrelsens beslut § 177, 2017 Förslag till ändring av stadgar för Eslövs 
Föreläsningsförening
 Förfrågan om att avskaffa val i kommunfullmäktige av ledamöter till Eslövs 
Föreläsningsförening
 Förfrågan om Eslövs Föreläsningsförenings stadgar
 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
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Förslaget till stadgar för Eslövs föreläsningsförening antas att gälla från och med 
den 1 januari 2018.

Beslutet skickas till
Eslövs föreläsningsförening
Förtroendemannaregistret
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§ 131 KS.2017.0504

Entledigande av Joakim Nilsson (S) från uppdraget som ersättare i 
Valnämnden 

Ärendebeskrivning
Joakim Nilsson (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag
 Entledigande av Joakim Nilsson (S) som ersättare i valnämnden

Beslut
- Joakim Nilsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Valnämnden.
- Platsen lämnas vakant tillsvidare.

Beslutet skickas till
Joakim Nilsson
Valnämnden
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
KF 18 december
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§ 132 KS.2017.0518

Entledigande av Peter Melinder (M) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning 

Ärendebeskrivning
Peter Melinder (M) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Peter Melinder (M) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning

Beslut
- Peter Melinder (M) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning.
- Mikael Wehtje (M) utses till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter 
Peter Melinder (M).

Beslutet skickas till
Peter Melinder
Mikael Wehtje
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
 

Sida 31 (40)



Sammanträdesprotokoll
2017-11-27

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 133 KS.2017.0521

Entledigande av Peter Sahlén (M) från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt VA 
SYDs ägarnämnd 

Ärendebeskrivning
Peter Sahlén (M) har till kommunfullmäktige lämnat in avsägelse från sina uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt VA 
SYD:s ägarnämnd.
 
Peter Sahlén (M) hann bli ledamot i kommunfullmäktige under ärendets 
handläggning.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Peter Sahlén (M) från sina uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt VA SYDs 
ägarnämnd

Beslut
- Peter Sahlén (M) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt VA SYDs ägarnämnd.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.
- Platserna som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och VA SYDs 
ägarnämnd lämnas vakanta tillsvidare.

Beslutet skickas till
Peter Sahlén
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
VA SYDs ägarnämnd
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
KF 18 december
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§ 134 KS.2017.0524

Entledigande av Fredrik Wikberg (S) från sitt uppdrag som ledamot i VA 
SYD:s ägarnämnd 

Ärendebeskrivning
Fredrik Wikberg (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i VA SYD:s ägarnämnd.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Fredrik Wikberg (S) från sitt uppdrag som ledamot i VA Syds 
ägarnämnd

Beslut
- Fredrik Wikberg (S) enledigas från sitt uppdrag som ledamot i VA SYD:s 
ägarnämnd.
- Jan Åke Larsson (S) utses till ny ledamot i VA SYD:s ägarnämnd efter Fredrik 
Wikberg (S).

Beslutet skickas till
Fredrik Wikberg
Jan Åke Larsson
VA SYD:s ägarnämnd
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 135 KS.2017.0448

Fyllnadsval efter entledigande av Fredrik Wikberg (S) från sitt uppdrag 
som nämndeman i Lunds Tingsrätt 

Ärendebeskrivning
Den 30 oktober 2017, har kommunfullmäktige entledigat Fredrik Wikberg (S) från 
uppdraget som nämndeman vid Lunds Tingsrätt och platsen lämnades vakant.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut §108, 2017 Entledigande av Fredrik Wikberg från 
sitt uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt

Beslut
- Kerstin Ekoxe (S) utses till ny nämndeman i Lunds Tingsrätt efter Fredrik Wikberg 
(S).

Beslutet skickas till
Kerstin Ekoxe
Lunds Tingsrätt
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 136 KS.2017.0434

Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson (SD) från 
Valnämnden och Selma Sundelius stiftelser 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017, entledigades Jessica 
Israelsson (SD) från sina uppdrag som ersättare i Valnämnden och ledamot i Selma 
Sundelius stiftelser. Fyllnadsval måste hållas.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 115, 2017 Fyllnadsval efter entledigande av 
Jessica Israelsson (SD) från uppdragen som ersättare i Valnämnden och ledamot i 
Selma Sundelius stiftelser

Beslut
- Uppdragen lämnas vakanta till om med nästa kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 december 2017.

Beslutet skickas till
KF 18 december
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§ 137 KS.2017.0443

Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD) från samtliga 
uppdrag i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017, entledigades Johan 
Sandqvist (SD) från alla sina uppdrag i Eslövs kommun. Fyllnadsval måste hållas.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut §116, 2017 Fyllnadsval efter entledigande av Johan 
Sandqvist (SD) från samtliga uppdrag i Eslövs kommun

Beslut
- Uppdragen lämnas vakanta till nästa kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2017.

Beslutet skickas till
KF 18 december
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§ 138 KS.2017.0536

Entledigande av Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning
Håkan Svensson-Sixbo (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 februari 2018.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
- Håkan Svensson-Sixbo (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen från och med den 1 februari 2018.

Beslutet skickas till
Håkan Svensson-Sixbo
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 139 KS.2017.0496

Anmälan av interpellation från Therése Andersson (MP) till 
kommunfullmäktige om barnets bästa 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (MP) har ställt en interpellation till Lena Emilsson (S), 
kommunfullmäktiges ordförande om barnens bästa.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Therése Andersson (MP) till kommunfullmäktige om barnets 
bästa

Beslut
- Interpellation från Therese Andersson (MP) får inte ställas och förslagställare 
hänvisas till de tidigare svaren i ärendet.

Beslutet skickas till
Therese Andersson
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§ 140 KS.2017.0539

Fråga till Johan Andersson (S) från Laila Vedmar (V) angående 
Slottsparkens förskola 

Ärendebeskrivning
Laila Vedmar (V) har till Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, ställt 
en fråga som lyder enligt följande:
 
Enligt uppgift utgår hyra till Slottsparkens förskola, cirka 90 000 kronor i månaden, 
även efter stängningen. Stämmer detta? Och i så fall varför utbetalas denna summa 
när verksamhet inte kan bedrivas på förskolan?
 
Johan Andersson (S) svarar att eftersom det är avtalat om förskottsutbetalning av 
hyra, har hyranredan  betalats ut för perioden fram till årskiftet. Han påpekar att 
kommunen däremot kommer att ställa ekonomiska krav mot fastighetsägaren.
 

Beslutsunderlag
 Fråga till Johan Andersson (S) från Laila Vedmar (V) angående Slottsparkens 
förskola

Beslut
- Frågan anses besvarad.
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§ 141

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0338-4Revisorenas bedömning av delårsrapporten 2017-08-31
 KS.2017.0183-5Verksamhetsplan för Finsam MittSkåne 2018
 KS.2017.0183-6Finsam MittSkåne Delårsbokslut 2017
 KS.2017.0338-7Delårsrapport 2, januari-augusti 2017 Räddningstjänsten Syd
 KS.2017.0338-9Revisionernas bedömning av delårsrapporten 2017-08-31 
Räddningstjänsten Syd
 KS.2017.0515-2Angående begravningsombudens årsberättelser för 
verksamhetsåret 2016
 KS.2017.0521-3Protokoll från Länsstyrelsen gällande ny ledamot/ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige
 KS.2017.0515-2Angående begravningsombudens årsberättelser för 
verksamhetsåret 2016

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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