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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun
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§ 1

Val av justerare

Henrik Wöhlecke (M) utses till att, jämte ordföranden, justera protokollet den 17 
januari 2017. Christine Melinder (M) utses till ersättare.
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§ 2

Ändring av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med föjande ändring:
ärende 2b - information från säkerhetsstrateg om helgens händelser
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§ 3 KS.2016.0577

Information från Sydarkivera om långsiktigt digitalt bevarande (e-arkiv) 

Ärendebeskrivning
Mats Porsklev, VD för kommunalförbund Sydarkivera informerar kommunstyrelsen 
om sin verksamhet. Projekt att skapa ett gemensam e-arkiv startade 2012 mellan 
Kronobergs och Blekinge kommuner. Kommunalförbundet fick sin organisation 
2015 och under 2016, började förbundet ta emot handlingar till en slutlig e-arkiv.
 
För att anslutas ska kommuner lämna avsiktsförklaring.
Alla medlemskommuner får följande tjänster: ett digitalt slutarkiv, hjälp med 
projektet, råd och stöd samt tillsyn.
Anslutande tjänster som till exempel depå för pappersarkiv, finns också och regleras 
i separat avtal mellan Sydarkivera och varje medlemskommun.
 
Kostnaden (som kan höjas eller sänkas över tid) består av:
- anslutningsavgift: 4 kronor per kommuninvånare
- medlemsavgift: 27 kronor per kommuninvånare
 
 

Beslutsunderlag
 Slutrapport; Förstudie e-arkiv 2016-09-27 (Skåne sydväst)

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 4

Information från säkerhetsstrateg om helgens händelser

Ärendebeskrivning
Åsa Mikkelsen, säkerhetsstrateg i Eslövs kommun informerar om förloppet kring 
helgens händelser i kommunen.
 
Vattenavbrott
Under natten till fredagen den 6 januari 2017 drabbades Eslöv av ett strömavbrott 
som varande mellan cirka klockan 2.00 och 8.00. Detta strömavbrott medförde att en 
av VA SYDs pumpstationer svämmade över med vattenavbrott i Eslöv, Örtofta, 
Väggarp och Kungshult som följd. Orterna var helt utan vatten under del av 
fredagseftermiddagen. Vid 20-tiden kunde VA SYD fylla på ledningsnätet igen, men 
med  kokrekommendation för dricksvatten. Kommunens krisorganisation var i tjänst 
under dagen.
Kokningsrekommendationer upphävdes vid 17-tiden på tisdagen.
 
Brand
Tidigt på morgonen den 7 januari 2017 brann ett flerfamiljshus i stadsdelen 
Rönneberga i Eslöv. Kommunen var behjälplig med evakuering och krisstöd på 
polisens begäran.
 
Alla de händelserna ihop klassas som en mycket allvarlig händelse, det vill säga nivå 
3 på en skala av fyra.

Beslut
- Information läggs till handlingarna.
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§ 5 KS.2015.0484

Utredning om framtida skolor i Eslövs tätort 

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden har den 16 november 2016, § 117 behandlat ärendet om 
utredning av grundskolans framtida lokalbehov i Eslöv. Utredningen konstaterar att 
det finns ett stort investeringsbehov för grundskolan både utifrån ökande elevtal, att 
tre skolor är omoderna och att den tekniska livslängden närmar sig sitt slut. Även 
stadsbyggnadsperspektiv och effekter för ortens attraktivitet belyses.
Ett uppföljande beslut har fattats i nämnden den 14 december 2016 avseende 
kortsiktigt behov.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; utredning om framtida skolor i Eslövs tätort
 Barn- och familjenämndens beslut § 151, 2016 Kortsiktigt behov av 
lokalförstärkning inom grundskolan i Eslöv
 Kortsiktigt behov av grundskolelokaler
 Barn- och familjenämndens beslut § 117, 2016 Utredning för framtida skolor i 
Eslövs tätort
 Utredning för framtida grundskolor, gjord av Kamikaze Arkitekter AB
 Karta över skolor i Eslövs tätort
 Kortfattad redogörelse om tidsaspekter och kostnadsuppfattningar
 Befolkningsstatistik översikt
 Information från intervjuer med berörda förvaltningar

Beredning
I ett framtidsperspektiv rekommenderar utredningen från Kamikaze Arkitekter att en 
ny treparallellig grundskola ersätter Sallerupsskolan på samma tomt, att Västra 
skolan moderniseras och byggs ut till treparallellig, att Fridasroskolan moderniseras 
eller ersätts med ny skola samt att en ny grundskola med två paralleller byggs öster 
om järnvägen i ett centralt läge. Nämnden har beslutat att utredningens förslag väl 
motsvarar grundskolans behov och att utredningen översänds till kommunstyrelsen 
med rekommendationen att den ska utgöra ett av underlagen i kommunens fortsatta 
lokalplanering. Kommunledningskontoret tillstyrker nämndens förslag och 
grundskolans framtida behov behandlas i den kommande lokalförsörjningsplanen 
från budget 2018. Kommunledningskontoret konstaterar att utredningen inte omfattar 
alla skolor utan endast låg- och mellanstadiet. Källebergsskolan och Lapplandsvägen 
ingår därmed inte i utredningen som en eventuell framtida låg- och 
mellanstadieskola. Källebergsskolan kan bli över när eleverna flyttar in i Nya Östra 
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skolan etapp två och Lapplandsvägen används sedan tidigare för både förskolans och 
skolans behov över tid.

Kamikaze Arkitekters utredning kommer även fram till att den fortsatt höga 
inflyttningen i kombination med höga födelsetal gör att lokalbristen är akut i Eslövs 
tätort. Nämnden beslutar även att påtala behovet av ett snabbt lokaltillskott i Eslövs 
tätort för att hantera situationen till dess permanenta lösningar är på plats.
Efter nämndens behandling i november har kompletterande uppdrag lagts avseende 
alla skolor i Eslövs tätort samt dess tekniska status. Skolornas tekniska status 
föreligger inte förrän en bit in på nästa år.

Kommunledningskontoret kan utifrån Kamikaze Arkitekters utredning med 
kompletterande kortsiktigt underlag inte till fullo bedöma behovet av lokaltillskott 
inför kommande höstterminsstart. Kommunledningskontoret kan dock följa 
befolkningsutvecklingen. Enligt befolkningsprognos från våren 2016 ökar antalet 
barn i årskurs ett, hösten 2017, med 25 barn i Eslövs tätort jämfört med höstterminen 
2016. Totalt för åldersgruppen i låg- och mellanstadiet ökar antalet barn i åldern 7-12 
med cirka 60 barn inför nästa läsår jämfört med innevarande läsår. Antalet sexåringar 
minskar dock med cirka 20 barn för samma jämförelseperiod. Ökningen i antalet 
barn sett på flera års sikt (det vill säga 1-5 åringar 2016 och 2017) är med cirka 40 
barn. Enligt utredningen och intervjuerna är trycket högst för Västra skolan.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunstyrelsen bör ge ett uppdrag 
till Servicenämnden att ta fram förslag på vilka möjligheter det finns att utöka 
lokalerna för grundskolan i Eslövs tätort inför läsåret 2018/19 då antalet barn enligt 
befolkningsprognosen ökar med 100 stycken jämfört med innevarande läsår. 
Tidplanen är dock kort. Ett arbete pågår kring lämplig utbyggnad. Kommunens 
ekonomiska resurser bör användas till att utöka skolornas kapacitet med permanent 
utbyggnad. Kommunledningskontoret bedömer att investering i utökade lokaler bör 
tidigareläggas jämfört med planeringen i investeringsplanen. I planen finns 
projektering av nybyggnation eller om- och tillbyggnad av Sallerupsskolan 2019. 
Eslövs Bostads AB planerar dessutom för nyproduktion av bostäder på 
Sallerupsområdet vilket bör beaktas i förslaget.

Servicenämnden ges samtidigt i uppdrag att förbereda för förhyrning av tillfälliga 
lokaler alternativt finna andra lokallösningar för skolans behov om antalet elever 
ökar mer än planerat. Serviceförvaltningen har påbörjat ärendet och undersöker 
möjligheter för bygglov och kostnadskalkyl. Barn och Utbildning undersöker 
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samtidigt alternativa lösningar till förhyrda paviljonger. Planeringsförutsättningarna 
är dock fortfarande osäkra både avseende hur många barn som verkligen flyttar in 
och vart de flyttar in samt hur många av de cirka 50 asylsökande som just nu finns i 
skolorna som blir kvar liksom hur många nya asylsökande som kommer.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Catharina Malmborg (M), Bertil Jönsson (NKE), Janet 
Andersson (S), Håkan Larsson (MP) och Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Bifogad utredning om det framtida behovet av låg- och mellanstadieskolor med 
kompletterande underlag för skolornas kortsiktiga behov ska utgöra ett av underlagen 
i kommunens fortsatta lokalplanering
- Servicenämnden ges i uppdrag att skyndsamt ta fram underlag för hur ny eller om- 
och tillbyggnad av lokalerna för låg- och mellanstadieskolorna i Eslövs tätort kan ske 
samt förbereda för förhyrning av tillfälliga lokaler alternativt nyttja andra 
lokallösningar inför hösterminsstarten 2017.

Beslutet skickas till
Servicenämnden
Barn- och familjenämnden
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§ 6 KS.2016.0348

Information om införandet av e-förslag samt utkast till riktlinjer 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige § 118, 2016 gav kommunstyrelsen  i uppdrag att införa e-
förslag samt utvecklade funktioner för synpunktshantering och felanmälan, enligt 
riktlinjer som demokratiutredningen enades om den 30 maj 2016.
 
Eva-Lena Nilsson, e-strateg, berättar för kommunstyrelsen hur lång 
kommunledningskontoret har kommit med uppdraget. Ledamöterna i 
kommunstyrelsen får också möjlighet att ge sina synpunkter om framtagna riktlinjer 
innan godkännande av dessa.

Beslutsunderlag
 UTKAST - Riktlinjer för hantering av e-förslag

Beslut
- Information läggs till handlingarna.
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§ 7 KS.2016.0296

Yttrande över motion om ”Samordnad varudistribution” 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) yrkar i motion att ”uppdrag ges att utreda möjligheten att 
inrätta samordnad varudistribution i Eslövs kommun, enskild eller gemensamt med 
någon/några grannkommuner.” Motionen har skickats till kommunledningskontoret 
för yttrande.

Kommunledningskontoret uppger att diskussioner angående samordnad 
varudistribution i synnerhet vid livsmedelsupphandlingar, har förts med 
grannkommunerna på såväl tjänstemanna- som på politisk nivå alltsedan förra 
mandatperioden. Vidare har frågan varit med i kommunledningskontorets målarbete.

Kommunen deltar sedan början av 2016 i Länsstyrelsen Skånes projekt ”Samordnad 
varudistribution i Skåne”. Här utreds förutsättningar för införande av samordnad 
varudistribution, innefattande bland annat kostnadsnyttoanalyser, som underlag inför 
ett eventuellt kommunalt beslut om införande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion "Samordnad varusdistribution"
 Motion från Annette Linander (C) Samordnad Varudistribution
 "Samordnad varudistribution i skånska kommuner - Nulägesanalys och vägen 
framåt"

Beredning
Samordnad varudistribution innebär sammanfattningsvis att beställda varor levereras 
till en samlastningscentral varifrån leveranser ut till verksamheterna samordnas och 
distribueras. Eftersom det är en stor och resurskrävande process går flera kommuner 
oftast samman för en gemensam samlastningscentral.
Resultatet av samordnad varudistribution är minskat antal transporter av främst tung 
trafik i tätorterna, vilket förutom stora miljöeffekter även ger en säkrare trafikmiljö 
kring skolor och i övriga delar av kommunen. Ett ytterligare mål är att få in små och 
medelstora lokala företag som leverantörer, främst inom livsmedelsnäringen, genom 
att kommunen själv tar kontroll över distributionskedjan, vare sig logistiken utförs i 
egen regi eller av extern entreprenör.

En av förutsättningarna för samordnad varudistribution är e-handel. Enligt 
kommunstyrelsens beslut den 6 september 2016, § 107, ska förutsättningarna för e-
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handel utredas senast inför budget 2018. Förstudien ska vara färdigställd i maj 2017.

Länsstyrelsen Skåne driver med medel från Energimyndigheten projektet 
”Samordnad varudistribution i skånska kommuner”. Eslövs kommun och 
Länsstyrelsen Skåne har skrivit en överenskommelse om deltagande i projektfas 2 – 
”Förankring och kommunalt beslutsfattande av kommunal samordnad 
varudistribution i Skåne – kapacitetsutveckling”. Fas 2 innebär att förutsättningar för 
införande av samordnad varudistribution utreds, innefattande bland annat 
kostnadsnyttoanalyser, som underlag inför ett eventuellt framtida kommunalt beslut 
om införande. Vidare utreder länsstyrelsen även lämpliga samverkanskonstellationer 
mellan kommunerna.
Fas 2 slutförs den 1 juni 2016.

Redan under förra mandatperioden var samordnad varudistribution en punkt i 
kommunledningskontorets målarbete. Då fördes även diskussioner angående 
samordnad varudistribution med kommunerna i Lunds kommuns inköpssamverkan, 
vid sammanträden gällande livsmedelsupphandlingar, med deltagande av såväl 
politiker som tjänstemän. Kommunstyrelsen i Lund beslutade den 13 september 
2014, §191, att införa samordnad varudistribution. Detta kommer att ha stor 
påverkan på vår gemensamma inköpssamverkan. Lunds kommuns utredning är klar 
men införandet har inte planerats eller påbörjats. Genom att delta i länsstyrelsens 
projektfas 2 kommer Eslövs kommun att ha samma utgångsläge som Lunds 
kommun, vilket kan vara en fördel då ett eventuellt införande beslutas.

Avslutningsvis framförs att Eslövs kommun genom att parallellt utreda e-handel och 
samordnad varudistribution kommer att vara väl förberedd då eventuella införanden 
av desamma beslutas. Kommunledningskontoret anser med anledning av 
redogörelsen ovan att motionens syfte redan är uppfyllt och föreslår att motionen 
avslås.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 8 KS.2016.0520

Yttrande över medborgarförslag om Frikort Skånetrafiken 

Ärendebeskrivning
Kerstin Jönsson har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om att 
införa frikort hos Skånetrafiken. Kortet föreslås gälla från 75 år och exempelvis 
några dagar i veckan. Förslaget skulle gynna pensionärer med väldigt låg pension, 
skriver förslagsställaren. Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig i ärendet. 
Kommunfullmäktige föreslår att medborgarförslaget bereds och beslutas parallellt 
med den motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor för äldre som lämnats in av Bertil 
Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE), eftersom de anses handla om samma sak.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; yttrande över medborgarförslag om Frikort Skånetrafiken
 Medborgarförslag Frikort Skånetrafiken
 Kommunfullmäktige beslut § 148, 2015 Medborgarförslag om gratis Jojo-kort 
för äldre över 80 år

Beredning
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen behandlat frågan om avgiftsfri 
kollektivtrafik för äldre. I november 2015 (§ 148) beslutade kommunfullmäktige att 
avslå ett medborgarförslag om gratis Jojo-kort för äldre över 80 år. Beslutet grundade 
sig på tidigare beslut i liknande ärenden, samt på yttranden från Vård- och 
omsorgsnämnden, Kommunala pensionärsrådet, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, och kommunstyrelsen. Som huvudsakligt skäl till 
avslaget angavs att kostnaden för frikort inte stod i paritet med nyttan.

Kommunledningskontoret anser inte att föreliggande medborgarförslag tillför några 
argument eller sakförhållanden som ger anledning att ompröva kommunfullmäktiges 
hållning i frågan, och föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag till beslut.
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
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Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till medborgarförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Medborgarförslaget om Frikort Skånetrafiken avslås.

Beslutet skickas till
Kerstin Jönsson
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§ 9 KS.2016.0429

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén 
(NKE) om avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre 

Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion angående avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs 
kommun. I motionen föreslås att avgiftsfria resor införs för alla äldre från och med 
75 år, att gälla alla dagar mellan kl. 9.00 och 15.00. Ansökan om kort föreslås göras 
till Skånetrafiken och för att erhålla kort föreslås en administrationsavgift om 100 
kronor. Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig i ärendet. Kommunfullmäktige 
föreslår att motionen bereds och beslutas parallellt med det medborgarförslag om 
frikort Skånetrafiken som lämnats in av Kerstin Jönsson, eftersom de anses handla 
om samma sak

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om avgiftsfria kollektivresor för äldre
 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) Motion angående 
avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs kommun
 Kommunfullmäktige beslut § 148, 2015 Medborgarförslag om gratis Jojo-kort 
för äldre över 80 år

Beredning
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen behandlat frågan om avgiftsfri 
kollektivtrafik för äldre. I november 2015 (§ 148) beslutade kommunfullmäktige att 
avslå ett medborgarförslag om gratis Jojo-kort för äldre över 80 år. Beslutet grundade 
sig på tidigare beslut i liknande ärenden, samt på yttranden från Vård- och 
omsorgsnämnden, Kommunala pensionärsrådet, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, och Kommunstyrelsen. Som huvudsakligt skäl till 
avslaget angavs att kostnaden för frikort inte stod i paritet med nyttan.

Kommunledningskontoret anser inte att föreliggande motion tillför några argument 
eller sakförhållanden som ger anledning att ompröva kommunfullmäktiges hållning i 
frågan, och föreslår därför att motionen ska avslås.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Bertil Jönsson (NKE), Håkan Svensson-Sixbo (V), Håkan Larsson (MP) och Fredrik 
Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till motion och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: JA-röst för bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut och NEJ-röst för bifall till motion. 
Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. Se omröstningslistan.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran 
Windén (NKE) om avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs 
kommun.

Reservationer
Ledamöter i Nya Kommunpartiet Eslöv, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunstyrelsen 2017-01-10

Voteringslista: § 9
Ärende: Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) om 
avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre,  KS.2016.0429

Voteringslista(or)
JA-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut och NEJ-röst för bifall till 
motion

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Andersson(S), ordförande X
Henrik Wöhlecke(M), vice ordförande X
Fredrik Ottesen(SD), ledamot X
Janet Andersson(S), ledamot X
Håkan Larsson(MP), ledamot X
Tony Hansson(S), ledamot X
Catharina Malmborg(M), ledamot X
Johan Sandqvist(SD), ledamot X
Håkan Svensson-Sixbo(V), ledamot X
Christine Melinder(M), ledamot X
Anne Hansson(S), ersättare X
Mikael Wehtje(M), ersättare X
Bertil Jönsson(NKE), ersättare X
Resultat 8 5 0
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§ 10 KS.2016.0312

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) 
om kommunens hemsida 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige gällande Eslövs kommuns hemsida, www.eslov.se.
 
I motionen menar Fredrik Ottesen och Marlen Ottesen båda (SD) att Eslövs kommun 
på sin hemsida behöver höja ambitionsnivån och satsningarna på turism och 
näringsliv. Detta för att lyckas med att marknadsföra Eslövs kommun på ett 
slagkraftigt sätt. Motionärerna hänvisar i sin motion till att ”vi är idag i en global 
konkurrens där information och tillgänglighet är viktigare än någonsin. En första 
kontakt besökare, turister och företagare har med Eslövs kommun är vår hemsida”. I 
sin motion hänvisar motionärerna till Östra Göinge kommuns hemsida som man 
menar på ”ett föredömligt sätt har hittat en lösning för att kunna marknadsföra just 
turismen och näringslivet på sin hemsida”.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen 
Ottesen (SD) om kommunens hemsida
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) Utveckla startsidan 
till mer fokus på turism och näringsliv

Beredning
Eslövs kommuns hemsida gjordes helt om och nylanserade i oktober 2011. Som 
utgångspunkt för det arbetet beslöts det att Eslövs kommuns medborgare var den 
viktigaste målgruppen för kommunens information kring sina verksamheter. Det 
lades också vikt vid att medborgarna på ett så enkelt och smidigt sätt skulle kunna 
hitta sådant som e-tjänster och blanketter för att kunna utföra sina tjänster.

Vid det dåvarande arbetet med en ny webbplats togs också särskild hänsyn till andra 
viktiga målgrupper såsom företagare och besökare, detta utifrån de riktlinjer för 
kommunala webbplatser som var brukligt vid den här tiden. Därför har också båda 
dessa grupper ”egna” ingångar där information som främst riktar sig till dem är 
samlad. Enligt dåvarande praxis för webbdesign är de placerade i höger övre hörn.

Även hemsidans sökfunktion fick, på det sätt som var brukligt 2011, en framskjuten 
placering och finns lättillgänglig just under flikarna för företagare och besökare.
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I den styrande majoritetens budget för 2017 finns avsatt 0,6 miljoner kronor för 
utveckling av Eslövs kommuns hemsida med bland annat nya mallar och anpassning 
för en mobil surfing. Webbplatsen är huvudkanal för kommunens information och 
därmed ställs det stora krav på en rad funktioner såsom e-tjänster, karta, öppen data 
och sökbarhet som idag inte uppfylls.

En utveckling av hemsidan är också viktig för att kunna möta de ökade kraven på 
tillgänglighet för både medborgare och andra intressenter såsom företagare och 
besökare. I utvecklingsarbetet kring kommunens webbplats kommer därför fokus att 
läggas på just tillgänglighet men också på innehåll, struktur och design som ska ge 
Eslövs kommun en responsiv, attraktiv, kostnadseffektiv och hållbar webbplats.

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

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till motion och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 11 KS.2016.0586

Förslag till riktlinjer för hantering av lokaler 

Ärendebeskrivning
Lokaler är en strategisk resurs och hantering av lokalfrågor innebär oftast långsiktiga 
åtaganden som binder resurser under lång tid. Därigenom påverkas i hög grad det 
framtida handlingsutrymmet för såväl nämnder som för kommunen totalt. 
Lokalförändringar måste därför omfattas av ett gemensamt regelsystem.

Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat planeringen för lokaler vilken 
behandlades av kommunstyrelsen den 7 juni 2016 (§ 95).

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer för hantering av lokaleri Eslövs kommun
 Riktlinjer för hantering av lokaler i Eslövs kommun 29 november 2016

Beredning
I de ekonomiska styrprinciperna som gäller för mandatperioden 2015-2018 vilka är 
fastställda av kommunfullmäktige framgår vikten av en effektiv lokalförsörjning. 
Övergripande beskrivs nämndernas ansvar att avisera förändrat lokalbehov, prövning 
utifrån kommunnytta samt kommunekonomiska förutsättningar vid ökat eller 
minskat lokalbehov.

Behov av kompletterande riktlinjer föreligger varför dessa riktlinjer har tagits fram. 
Kommunledningskontorets och nämndernas förutsättningar att kunna bedriva en 
effektiv lokalförsörjning har ökat med bildandet av en strategisk 
lokalförsörjningsgrupp och etablering av en ny tjänst som lokalstrateg på 
Kommunledningskontoret.

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

Beslut
- Riktlinjer för hantering av lokaler antas och gäller från och med 1 februari 2017.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 12 KS.2016.0563

Årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning i Eslövs 
kommun under 2017 

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 20 december 2016 (A2016/02455/I) att ge 
Migrationsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av antal nyanlända 
som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2017. 
Anledningen är att Migrationsverket, i sin prognos från oktober 2016, har 
prognosticerat en sänkning av antalet asylsökande.

Den 19 december hölls ett samrådsmöte med Migrationsverket, länsstyrelserna, 
Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Regeringskansliet.
Länsstyrelserna fick i uppdrag att inhämta svar från landets kommuner på följande 
fråga: önskar kommunen behålla sitt beslutade kommuntal för 2017?

Länsstyrelsen Skåne önskar svar senast den 11 januari 2017 om kommunen önskar 
ändra eller behålla det beslutade fördelningstalet för 2017.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Fråga från Länsstyrelsen Skåne om  ändrat kommuntal 2017
 Regeringsbeslut Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag till revidering 
av antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på 
länsnivå
 Justerade kommuntal Önskar kommunen behålla sitt kommuntal för 2017?

Beredning
Kommunledningskontoret har i beredningen inhämtat uppgifter från Arbete och 
Försörjning som ansvarar för mottagandet av anvisningar till Eslövs kommun.
Det beslutade kommuntalet för 2017 är 121 personer jämfört med 75 personer för 
2016. Utöver dessa 121 tillkommer personer som själv väljer att flytta till Eslövs 
kommun samt de ensamkommande barn som bor i kommunen och får permanent 
uppehållstillstånd. I vissa fall tillkommer dessutom familjeanknytningar. Under 2015 
bosatte sig 101 nyanlända i Eslövs kommun. Från januari till november 2016 har 
sammanlagt 189 nyanlända bosatt sig i kommunen.

Eslövs kommun vill ta sin del av ansvaret för de flyktingar som anvisas till sina nya 
boendekommuner. Vi har dock, precis som många andra kommuner, en utmaning i 
att få fram tillräckligt antal bostäder. Finns det en möjlighet att kommuntalen sänks 
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skulle det ge kommunen bättre förutsättningar att ge ett så kvalitativt och gott 
mottagande som möjligt.

Eslövs kommun önskar därför inte behålla det tidigare beslutade fördelningstalet för 
2017.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar 
bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att "kommunstyrelsen antar Sverigedemokraternas svar 
som sitt och översänder till Länsstyrelsen Skåne med följande svar: Nej, Eslövs 
kommun önskar inte behålla det tidigare beslutade fördelningstalet för 2017. Vi 
ämnar att inom kort, inspirerad av Ekerö kommun med flera, tilldela 
kommunstyrelsens ordförande uppdraget att meddela landshövdingen och 
Migrationsverket att vi inte kommer fullfölja vårt åtagande kring mottagande av 
nyanlända."
 
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S), Håkan Larsson (MP) och Håkan 
Svensson-Sixbo (V) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till kommunledningskontorets förslag till 
beslut dels bifall till Fredrik Ottesens (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets svar som sitt och översänder 
det till Länsstyrelsen Skåne.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Nämnden för arbete och försörjning
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§ 13 KS.2016.0644

Godkännande av bolagsordning för Eslöv Bankmannen 9 AB, 
dotterbolag till Eslövs Bostads AB 

Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads AB har förvärvat fastigheten Bankmannen 9 den 1 december 2016. 
Förvärvet har skett i bolagsform. Styrelsen i Eslövs Bostads AB har föreslagit att 
kommunfullmäktige utser styrelse och fastställer bolagsordning.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av bolagsordning för Eslöv Bankmannen 9 AB, 
dotterbolag till Eslövs Bostads AB
 Bolagsordning för Bankmannen 9
 Förvärv av fastigheter Bankmannen 9 och Slaktaren 17

Beredning
Bolaget står för närvarande utan styrelse.

Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala 
ändamålet med verksamheten och se till att detta och de kommunala befogenheterna 
utgör ram för verksamheten. Vidare ska fullmäktige utse styrelseledamöter och se till 
att bolagsordningen innefattar en rätt för fullmäktige att ta ställning innan beslut av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av bolaget. I förslaget ska 
frågor av vikt lyftas till fullmäktige vilket är en ökad styrning jämfört med 
lagstiftningen.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna bolagsordningen för Bankmannen 9 AB .

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 14

Godkännande av bolagsordning för Eslövs Slaktaren 17

Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads AB kommer den 1 mars 2017 att byta fastigheter med Hägglunds 
Fastigheter. Eslövs Bostads AB styrelse föreslår kommunfullmäktige anta 
bolagsordning och utse styrelse för bolaget.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av bolagsordning för Eslöv Slaktaren 17 AB, 
dotterbolag till Eslövs Bostads AB
 Bolagsordning för Eslöv Slaktaren 17 AB
 Förvärv av fastigheter Bankmannen 9 och Slaktaren 17

Beredning
Bolaget kommer att gå upp i Eslövs Bostads AB dotterbolag Ebo Invest AB den 1 
mars 2017. Ett styrelsebeslut föreligger redan. Namnet på det aktuella bolaget är 
namnet på det bolag som Häglunds säljer till Eslövs Bostads AB.

Eslövs Bostads AB har sedan juni 2015 ett dotterbolag Ebo Slaktaren 17 AB.

Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige fastställa det 
kommunala ändamålet med verksamheten och se till att detta och de kommunala 
befogenheterna utgör ram för verksamheten. Vidare ska fullmäktige utse 
styrelseledamöter och se till att bolagsordningen innefattar en rätt för fullmäktige att 
ta ställning innan beslut avprincipiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av 
bolaget. I förslaget ska frågor av vikt lyftas till fullmäktige vilket är en ökad styrning 
jämfört med lagstiftningen.
Tomas Nilsson, ekonomichef lyfter en ändring i föreslagen bolagsordning: sista 
mening, "Bolaget kommer att gå upp i Eslövs Bostads AB", i §3 strycks.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna bolagsordningen för Slaktaren 17 AB med 
föreslagen ändring.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 15 KS.2016.0093

Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2016 

Beslutsunderlag
 Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2016-11-24

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 16 KS.2016.0028

Redovisning av meddelanden per 31 december 2016 

Beslutsunderlag
 Redovisning av meddelanden per 31 december 2016

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 17 KS.2016.0029

Redovisning av delegeringsbeslut per 31 december 2016 

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut tagna fram till och med den 31 december 2016 redovisas.

Beslutsunderlag
 Redovisning av delegeringsbeslut per december 2016
 Rapport över delegeringsbeslut 31 december 2016

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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