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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Möller/Sahlin kl. 17:00-19:25

Beslutande

Johan Andersson (S) (ordförande)
Catharina Malmborg (M) (vice ordförande)
Janet Andersson (S)
Tony Hansson (S)
Mikael Wehtje (M)
Marianne Svensson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
Ted Bondesson (SD)
Marlén Ottesen (SD) §§33-44
Lars Holmström (V)
Rickard Sallermo (MP) §§33-44
Bengt Andersson (M) ersätter Daniel Rhodin (L)
Cvetanka Bojcevska (SD) §§31-32 ersätter Marlén Ottesen (SD)
Bertil Jönsson (C) ersätter Madeleine Atlas (C) (2:e vice
ordförande)
Jasmina Muric (C) §§31-32 ersätter Rickard Sallermo (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

David Westlund (S)
Agneta Nilsson (S)
Peter Sjögren (M)
Cvetanka Bojcevska (SD) §§33-44
Ronny Thall (SD)
Dennis Larsen (SD) §§31-35
Benjamin Ülger (KD)
Jasmina Muric (C) §§33-44

Övriga närvarande

Christina Nilsson (sekreterare)
Gaelle Syde (jurist)
Tomas Nilsson (ekonomichef)
Anna Jerleke (landskapsarkitekt) §§31-34
Helene Nordin (landskapsarkitekt ) §§31-34
Göran Hallberg (utredningsingenjör) §§31-34
Filip Preston (mark och exploateringsingenjör) §35
Thomas Oskarsson ( planarkitekt ) §36

Utses att justera

Lars Holmström (V)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2019-03-12
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§ 31
Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 12 mars
2019. Till ersättare utses Bengt Andersson (M).
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§ 32

KS.2019.0129

Förslag till godkännande av utökad investeringsbudget för projektet
Ringsjövägen - Östergatan etapp 4
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär utökad investeringsbudget för projekt
Ringsjövägen – Östergatan etapp 4 med 7 miljoner kronor.
Orsakerna till behov av utökad investeringsbudget är:
- flytt av en fjärrvärmeledning,
- upptäckten av PAH (miljögift i äldre asfaltslager) och hanteringskostnader för
detta,
- genomförandet av en trafiksignallösning i korsningen Kvarngatan/Östergatan,
- en mer specifik kalkyl av material och arbetskostnader jämfört med i det tidiga
projektskedet har tagits fram.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om utökad investeringsbudget för projekt
Ringsjövägen-Östergatan etapp 4
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25, 2019. Begäran om utökad
investeringsbudget för projekt Ringsjövägen - Östergatan etapp 4,
(Gasverksgatan/Kvarngatan)
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kalkylsammanställning. Begäran om
utökad investeringsbudget för projekt Ringsjövägen - Östergatan etapp 4,
(Gasversksgatan/Kvarngatan)
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens karta. Begäran om utökad
investeringsbudget för projekt Ringsjövägen - Östergatan etapp 4,
(Gasverksgatan/Kvarngatan)
Beredning
I kalkyl som ingår i ärendet vilken är framtagen av extern konsult beräknas projektet
till 17,5 miljoner kronor efter intäkt med 0,4 miljoner kronor. I budget 2018 är 10,5
miljoner kronor beviljat till projektet. Byggherrekostnaderna utgör i detta projekt 5
procent av entreprenadsumman vilket normalt är lågt beräknat. Beaktas projektering
och byggledning med 1 miljon kronor respektive 0,7 miljon kronor så uppgår
kalkylbelopp inklusive byggherrekostnader till 18 procent vilket är normalt.
Investeringsprojektet bedöms högt prioriterat för att skapa säker övergång för
oskyddade trafikanter mellan Salliusgymnasiet och nya gymnasiebyggnaden.
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden utökad investeringsbudget för projektet med 7 miljoner
kronor till 17,5 miljoner kronor.
Protokollsanteckning
Ted Bondesson (SD) begär och medges att lämna följande protokollsanteckning från
Sverigedemokraterna:
"På kommunstyrelsemötet den 5/3 -2019 finns tre ärende där en förändrad
investeringsbudget för olika projekt begärs. I två av fallen gäller det en utökning av
budgeten och i ett fall gäller det en reducering av budgeten.
När man fattar beslut om olika frågor är det viktigt att man har god kännedom om
vad beslutet innebär. En viktig förutsättning är att de beräknade kostnaderna är
tillförlitliga. Det är grundläggande för att kunna göra prioriteringar och fatta
ansvarsfulla beslut. Det handlar om att vi som politiker ska ha förutsättningar att
sköta våra uppdrag på ett korrekt sätt och kunna hantera skattebetalarnas pengar
varsamt, ansvarsfullt och effektivt.
Att det i enstaka fall kan uppenbaras oförutsedda förutsättningar som förändrar
kostnaderna är förståeligt, så även att sådana förändringar ibland kan bli stora. Detta
handlar dock inte om enstaka fall.
- Projekt Ringsjövägen – Östergatan budgeterades att kosta 10,5 mkr. Det begärs nu
ytterligare 7 mkr, en kostnadsökning på 66,67%.
- Projekt gång – och cykelväg Kvantum – Ystadvägen budgeterades att kosta 3 mkr
och har uppräknats till 3,2 mkr. Det begärs nu ytterligare 1,05 mkr, en
kostnadsökning på 32,81%.
- Projekt Mur stationen budgeterades kosta 2 mkr vilket ökats till 2,3 mkr. Det begärs
nu en reducering på 1,25 mkr, en kostnadsminskning på 54,35%.
- På förra månadens kommunstyrelsemöte redovisades två projekt som fått utökad
budget via ordförandebeslut.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

7 ( 37 )

Sammanträdesprotokoll
2019-03-05
Kommunstyrelsen
Att grova felberäkningar systematiskt görs i kommunens budget är oroande, det
försvårar politikernas arbete och deras möjligheter att fatta goda beslut samt det är ett
direkt oansvarigt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på. Vi förväntar oss att
ansvariga förbättrar sina rutiner så att detta inte fortsätter."

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 33

KS.2019.0128

Förslag till godkännande av utökad investeringsbudget för projektet
gång- och cykelväg Kvantum - Ystadvägen
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär utökad investeringsbudget med 1,8
miljoner kronor för projekt GC-väg Kvantum – Ystadvägen.
Orsakerna till behov av utökad investeringsbudgetet är:
- När den ursprungliga budgeten uppskattades 2014 fanns ingen förprojektering
utförd utan man hade endast en programbeskrivning med en önskad ambitionsgrad.
Idag har Gata, Trafik, Park genom en detaljprojektering ett mycket bättre underlag
för kostnadsbedömningen. Genom detta kan konstateras att den första
uppskattningen som låg till grund för budgeten 2014 var mycket optimistisk.
- Byggmarknaden har förändrats mycket sedan budgeten beräknades 2014. De sista
åren har det varit högkonjunktur inom byggbranschen och priserna har stigit inom
hela sektorn.
- En annan orsak är att området nu undersökts när det gäller markföroreningar.
Miljöundersökningen visade att det finns föroreningar som måste tas omhand.
Kostnaderna för detta var inte inräknade i uppskattningen för budgeten 2014.
Det råder fortfarande en osäkerhet i de beräkningar som tagits fram då de bygger på
provtagningspunkter som endast ger en översiktlig bild av den faktiska situationen.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om utökad investeringsbudget för projekt gång- och
cykelväg Kvantum - Ystadvägen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 24, 2019. Begäran om utökad
investeringsbudget för projekt GC-väg Kvantum - Ystadsvägen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bilaga 1. Begäran om utökad
investeringsbudget för projekt GC-väg Kvantum - Ystadsvägen
Beredning
Projektet beviljades i samband med budget 2014 med 3 miljoner kronor att utföras
under 2015. Uppräkning av projektbudgeten har skett till 3,2 miljoner kronor varav
0,7 miljoner kronor är förbrukade.
Statlig medfinansiering är beviljad med upp till 40 procent av entreprenadkostnaden.
I projektkalkylen är statsbidraget beräknat till 25 procent. Fullt statsbidrag ger en
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intäkt med 1,6 miljoner kronor. I projektet finns därmed en extra marginal med upp
till 0,6 miljoner kronor för entreprenadkostnader som inte framgår av kalkylen eller
beaktas i förslaget till beslut.
Byggherrekostnad utgör 16 procent av entreprenadsumman vilket anses normal nivå.
I denna ingår i andra investeringsprojekt interna personalkostnader och
konsultkostnader. Kommunledningskontoret anser att projektering och byggledning
ska ingå i byggherrekostnaden. Kalkylen är framtagen av extern konsult.
Statsbidraget berörs inte av Kommunledningskontorets förslag. I ärendet redovisad
projektbudget kalkyleras 1/3-del av den totala projektkostnaden till kostnader utanför
utförarentreprenaden.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten till
netto 4,250 miljoner kronor vilket innebär en utökning med 1,05 miljoner kronor.
Protokollsanteckning
Ted Bondesson (SD) begär och medges att lämna följande protokollsanteckning från
Sverigedemokraterna:
"På kommunstyrelsemötet den 5/3 -2019 finns tre ärende där en förändrad
investeringsbudget för olika projekt begärs. I två av fallen gäller det en utökning av
budgeten och i ett fall gäller det en reducering av budgeten.
När man fattar beslut om olika frågor är det viktigt att man har god kännedom om
vad beslutet innebär. En viktig förutsättning är att de beräknade kostnaderna är
tillförlitliga. Det är grundläggande för att kunna göra prioriteringar och fatta
ansvarsfulla beslut. Det handlar om att vi som politiker ska ha förutsättningar att
sköta våra uppdrag på ett korrekt sätt och kunna hantera skattebetalarnas pengar
varsamt, ansvarsfullt och effektivt.
Att det i enstaka fall kan uppenbaras oförutsedda förutsättningar som förändrar
kostnaderna är förståeligt, så även att sådana förändringar ibland kan bli stora. Detta
handlar dock inte om enstaka fall.
- Projekt Ringsjövägen – Östergatan budgeterades att kosta 10,5 mkr. Det begärs nu
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ytterligare 7 mkr, en kostnadsökning på 66,67%.
- Projekt gång – och cykelväg Kvantum – Ystadvägen budgeterades att kosta 3 mkr
och har uppräknats till 3,2 mkr. Det begärs nu ytterligare 1,05 mkr, en
kostnadsökning på 32,81%.
- Projekt Mur stationen budgeterades kosta 2 mkr vilket ökats till 2,3 mkr. Det begärs
nu en reducering på 1,25 mkr, en kostnadsminskning på 54,35%.
- På förra månadens kommunstyrelsemöte redovisades två projekt som fått utökad
budget via ordförandebeslut.
Att grova felberäkningar systematiskt görs i kommunens budget är oroande, det
försvårar politikernas arbete och deras möjligheter att fatta goda beslut samt det är ett
direkt oansvarigt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på. Vi förväntar oss att
ansvariga förbättrar sina rutiner så att detta inte fortsätter."
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 34

KS.2019.0127

Förslag till godkännande av reducerad investeringsbudget för projektet
Mur station
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringsprojektet Mur
stationen får en reducerad budget med en miljon kronor vilket innebär en ny
investeringsram med 1,3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om reducerad investeringsbudget för projekt Mur
stationen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2019 Begäran om reducerad
investeringsbudget för projekt Mur stationen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bilaga 1, Invallningskant på Eslöv 54:18.
Begäran om reducerad investeringsbudget för projekt Mur stationen
Beredning
Projekt Mur med 2 miljoner kronor återfinns redan i investeringsplanen i budget
2013 att genomföras under 2015. Kostnader redovisades först under 2018. Budgeten
är ökad till 2,3 miljoner kronor. Redovisad förbrukning uppgår till 0,2 miljoner
kronor. Behovet av mur är minskat till en sträcka med 60 meter.
I ärendet redovisad kalkyl framgår att mer än halva av begärt återstående
budgetutrymme går till kostnader som inte går till byggandet av själva muren
(entreprenadkostnad). 38 procent totalt sett används enligt total investeringsbudget
till byggandet av själva muren. I den nya kalkylen används 18 procent som avser
ersättning för byggherrekostnad, 25 procent för oförutsett, 19 procent till
projektering och 5 procent till byggledning.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att kostnader för projektering och
byggledning bör ingå i kalkylerad byggherrekostnad. Byggherrekostnad är satt till
normal nivå i kalkylen. I andra investeringsprojekt ingår interna och externa
kostnader för personal och konsulter i byggherrekostnad.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Justerares signatur
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Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna att reducera investeringsbudgeten med 1,05
miljoner kronor vilket innebär en ny projektbudget om 1,25 miljoner kronor.
Protokollsanteckning
Ted Bondesson (SD) begär och medges lämna följande protokollsanteckning från
Sverigedemokraterna:
"På kommunstyrelsemötet den 5/3 -2019 finns tre ärende där en förändrad
investeringsbudget för olika projekt begärs. I två av fallen gäller det en utökning av
budgeten och i ett fall gäller det en reducering av budgeten.
När man fattar beslut om olika frågor är det viktigt att man har god kännedom om
vad beslutet innebär. En viktig förutsättning är att de beräknade kostnaderna är
tillförlitliga. Det är grundläggande för att kunna göra prioriteringar och fatta
ansvarsfulla beslut. Det handlar om att vi som politiker ska ha förutsättningar att
sköta våra uppdrag på ett korrekt sätt och kunna hantera skattebetalarnas pengar
varsamt, ansvarsfullt och effektivt.
Att det i enstaka fall kan uppenbaras oförutsedda förutsättningar som förändrar
kostnaderna är förståeligt, så även att sådana förändringar ibland kan bli stora. Detta
handlar dock inte om enstaka fall.
- Projekt Ringsjövägen – Östergatan budgeterades att kosta 10,5 mkr. Det begärs nu
ytterligare 7 mkr, en kostnadsökning på 66,67%.
- Projekt gång – och cykelväg Kvantum – Ystadvägen budgeterades att kosta 3 mkr
och har uppräknats till 3,2 mkr. Det begärs nu ytterligare 1,05 mkr, en
kostnadsökning på 32,81%.
- Projekt Mur stationen budgeterades kosta 2 mkr vilket ökats till 2,3 mkr. Det begärs
nu en reducering på 1,25 mkr, en kostnadsminskning på 54,35%.
- På förra månadens kommunstyrelsemöte redovisades två projekt som fått utökad
budget via ordförandebeslut.
Att grova felberäkningar systematiskt görs i kommunens budget är oroande, det
försvårar politikernas arbete och deras möjligheter att fatta goda beslut samt det är ett
direkt oansvarigt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på. Vi förväntar oss att
ansvariga förbättrar sina rutiner så att detta inte fortsätter.
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§ 35

KS.2016.0039

Yttrande över Kraftringens ansökan om koncession för elledning i
södra Eslöv
Ärendebeskrivning
Kraftringen Nät AB har ansökt om koncession för att bygga och använda en ny
elledning i södra Eslöv. Ansökan avser två markkablar från Kraftringens station på
Ystadsvägen 11 till befintlig luftledning vid Långakärr. En ansökan om koncession
handläggs av Energimarknadsinspektion och Eslövs kommun är obligatorisk
remissinstans.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över Kraftringens ansökan om koncession för
elledning i södra Eslöv
 Eslövs kommuns yttrande över ansökan om koncession
 Kraftringen Nät AB:s ansökan om nätkoncession för linje
 Koncessionskarta över ansökt sträckning
 Teknisk beskrivning
 Miljökonsekvensbeskrivning, inklusive bilagor
 Kraftringens komplettering av ansökan om nätkoncession
Beredning
Kraftringen Nät AB har sedan 2016 drivit ett koncessionsärende avseende nya
ledningar i södra Eslöv, med anledning av att befintliga markkablar börjar nå sin
tekniska livlängd och behöver förnyas. Under 2017 ansökte Kraftringen om
koncession för en ny ledningssträckning från stationen på Ystadsvägen 11 till
fastigheten Gryby 12:5. Kommunen avstyrkte ansökan eftersom den då föreslagna
ledningssträckningen skulle inneburit ett hinder för en framtida utveckling av
industriområdet, se kommunstyrelsens beslut § 104, 2017.
Den ansökan som nu prövas av Energimarknadsinspektionen avser en kortare
ledningssträcka, från stationen på Ystadsvägen 11 till ändstolparna på befintlig
luftledning vid Långakärr. Den föreslagna sträckningen följer de alternativ som
tidigare studerats med den skillnaden att en delsträcka helt utelämnas. Eslövs
kommun har i tidigare dialog med Kraftringen framfört synpunkten att delar av den
sträckning som nu är aktuell kan ha en negativ påverkan på utvecklingen av
Justerares signatur
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samhället, ur ett stadsbyggnadsperspektiv. I framlagt yttrande vidhåller Eslövs
kommun de synpunkter som tidigare lämnats i ärendet.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (C) och Janet
Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Förslag till yttrande antas och skickas till Energimarknadsinspektionen.
Expedieras till
Energimarknadsinspektionen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

16 ( 37 )

Sammanträdesprotokoll
2019-03-05
Kommunstyrelsen
§ 36

KS.2017.0149

Antagande av Detaljplan för del av Eslöv 53:4 Bygelvägen/Apelvägen Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen
Ärendebeskrivning
Efterfrågan på bostäder i Eslövs västra tätort bedöms som stort. I gällande detaljplan
(S 129) för del av rubricerad fastighet är marken utlagd som parkering för gäster.
Ytan som idag består av asfalterad mark bedöms som överflödig för avsedd funktion
då gästparkering kan ordnas i gata. Kommunledningskontoret bedömer det därför
som lämpligt att i en ny detaljplan pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Plankarta för del av Eslöv 53:4 Bygelvägen/Apelvägen Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen
 Plan- och genomförandebeskrivning för del av Eslöv 53:4
Bygelvägen/Apelvägen - Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen
 Samrådsredogörelse för del av Eslöv 53:4
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Syftet med projektet är att genom detaljplan pröva lämpligheten att ändra användning
från parkeringsändamål till bostadsändamål inom kommunägd fastighet Eslöv 53:4.
Planområdet består av två delområden som totalt är 2 400 kvadratmeter.
Upplåtelseform, försäljning och antal bostäder kommer avgöras efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft.
Detaljplanen har handlagts med standardförfarande. Förslaget att omvandla
fastigheten till bostäder stämmer väl överens med översiktsplanen ”Översiktsplan
2035”, antagen 2018.
Yrkanden
Bertil Jönsson (C) yrkar med instämmande av Lars Holmström (V) och Rickard
Sallermo (MP) att ärendet återremitteras med uppdrag till Kommunledningskontoret
att bemöta de sakägarna som har erinran genom till exempel ett informationsmöte.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar i första hand bifall till Bertil Jönssons (C) yrkande om
återremiss och i andra hand avslag på Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Catharina
Malmborg (M) avslag på yrkandet om återremiss och bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: JAröst för bifall till att ärendet ska avgöras idag och NEJ-röst för bifall till att
återremittera ärendet.
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Se omröstning 1 som
paragrafbilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sedan proposition på Kommunledningskontorets förslag till
beslut och Fredrik Ottesens (SD) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: JAröst för bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut och NEJ-röst för bifall
till Fredrik Ottesens (SD) yrkande om avslag.
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster och 2 avstår. Se omröstning 2
som paragrafbilaga.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Eslöv 53:4, Bygelvägen/Apelvägen –
Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen.
Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet att ärendet ska avgöras idag.
Justerares signatur
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Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att detaljplanen
antas, med följande motivering:
"I dagsläget har flertalet parkeringsplatser i Eslövs kommun byggts bort, och fler är
planlagda att försvinna. Parkeringsnormen har dessutom för en tid sedan ändrats till
att vara, i vår mening, väldigt låg.
I detta ärende är åter parkeringsfrågan aktuell, och de boende motsäger sig
detaljplansändring, bland annat med hänvisning till de parkeringsplatser som
försvinner. I Plan- och bygglagen finns följande att läsa
´En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Tomten ska ordnas så att… …det på tomten eller i närheten av den i skälig
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon´
Att bygga på befintliga parkeringsplatser anser vi gå tvärt emot vad PBL föreskriver.
Det är också viktigt för Eslövs kommuns trovärdighet att vi lyssnar på våra
kommuninvånare, och tar deras synpunkter i beaktning. De boende har önskat
bredare dialoger i ärendet, och vi valde därför att stödja en återremiss i ärendet i syfte
att få till stånd en sådan.
Då detta föll yrkade vi avslag på ärendet, med hänvisning till ovan.
Då våra yrkanden ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet."
Expedieras till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Servicenämnden
Barn- och familjenämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Länsstyrelsen
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§ 37

KS.2019.0091

Antagande av riktlinjer för Trygghetsboende i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram förslag till riktlinjer för trygghetsboende i
Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Riktlinjer för Eslövs kommuns trygghetsboende
 Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för trygghetsboende
 Vård- och omsorgsnämndens protokoll § 11 2019 VoO.2019.0022
Beredning
I Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram med tillhörande riktlinjer för
bostadsförsörjning, antaget av kommunfullmäktige december 2016 ska Vård och
Omsorg tillsammans med Kommunledningskontoret ha en löpande dialog kring
utvecklandet av mellanboendeformer. Dialogen har nu utmynnat i bedömningen att
trygghetsboende är en mellanboendeform som är strategiskt viktig att satsa på. Några
trygghetsboende finns inte i Eslöv, något som många andra kommuner har.
Kommunledningskontoret ser inrättandet av trygghetsboenden som en investering i
den egna organisationen för att möta framtida demografiska utmaningar.
Kärnan i det framtagna förslaget till trygghetsboende i Eslövs kommun är att utöver
det statliga investeringsstödet för byggnation erbjuda kommunalt stöd för driften av
gemensamhetslokal och trygghetsvärd.
Trygghetsboende har identifierats som ett bra komplement till andra boendeformer
för äldre. Ekonomiskt sett är satsningen positiv både på kort och på lång sikt. I det
kortare löpande driftsperspektivet finns vinster att göra då den kommunala vård och
omsorgen genom till exempel hemtjänst, hemsjukvård och träffpunktsverksamhet
kan samordnas i till exempel seniorbostäder eller trygghetsbostäder.
Detta ska jämföras med stor spridning av enskilda bostäder inom tätorter och på
landsbygden. En plats på särskilt boende kostar cirka 500 000 kronor per år för
kommunen. I ett mer långsiktigt perspektiv kan trygghetsbostäder ge effekten att fler
äldre kan bo kvar i ett ordinärt boende. Idag gör den generella bristen på
hyreslägenheter att många äldre bor kvar, i en icke-funktionsanpassad bostad, så
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länge att särskilt boende till slut blir enda alternativet. Förslaget att inrätta ett
ekonomiskt stöd för trygghetsboende i Eslövs kommun innebär att driftsbidraget
måste administreras. Kommunledningskontoret föreslår att ansvaret läggs på Vård
och Omsorg som har att ta fram rutiner för beredning, ansökan och uppföljning av
fattade beslut i enlighet med uppsatta kriterier. Arbetet kommer att ske i nära
samverkan med Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad.
I samband med att rutiner för beredning, ansökan och uppföljning tas fram av Vård
och Omsorg behöver begreppet ”hög tillgänglighet” som är beskrivet som punkt fyra
i riktlinjerna definieras så att det tydligt framgår vad som krävs utöver gällande
lagstiftning för att bidraget ska beviljas.
Kommunens åtagande sträcker sig över lång tid och därför föreslås beslut och
finansiering ligga på kommunstyreslen. I riktlinjerna slås fast att Eslövs kommun har
rätt att avgöra när behovet av trygghetsboende är mättat.
Sett ur ett bredare socioekonomiskt samhällsperspektiv bedömer
Kommunledningskontoret insatsen vara strategiskt viktig för att möta den
demografiska utvecklingen med proportionellt fler äldre i befolkningen.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
- Kommunstyrelsen antar riktlinjer för trygghetsboende i Eslövs kommun och antar
dessa att gälla från justeringsdagen fram till 2044.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till Vård- och
omsorgsnämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bereda, administrera, följa upp ansökningar och beslut
om trygghetsboende i enlighet med beslut om riktlinjer för trygghetsboende.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till Vård och
omsorgsnämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden identifiera vilka krav kommunen ska ställa på
tillgängligheten utöver gällande lagstiftning.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen rätt att
besluta om nya trygghetsboende i enlighet med riktlinjer för trygghetsboende.
- Uppdra åt kommunstyrelsen att i enlighet med ovanstående beslut revidera
kommunstyrelsens reglemente.
- Reviderat reglemente anmäls till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
2019
Justerares signatur
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Yrkanden
Ordföranden föreslår följande ändring i Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- tredje punkten i förslag till beslut stryks.
- Riktlinjerna för Trygghetsboende kompletteras, på sidan 4 under rubriken
"Förutsättningar för trygghetsboende i Eslövs kommun" under fjärde punkten, med
texten "Vid varje prövningstillfälle kommer hög tillgänglighet att prövas mot
gällande norm".
- I sista punkten i förslag till beslut föreslås att kommunstyrelsens reglemente anmäls
till kommunfullmäktige den 29 april 2019 istället för den 25 mars 2019.
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Mikael
Wehtje (M), Tony Hansson (S), Lars Holmström (V), Bertil Jönsson (C) och Rickard
Sallermo (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med
ordförandens ändringsyrkande.
Beslut
- Riktlinjerna för Trygghetsboende kompletteras, på sidan 4 under rubriken
"Förutsättningar för trygghetsboende i Eslövs kommun" under fjärde punkten, med
texten "Vid varje prövningstillfälle kommer hög tillgänglighet att prövas mot
gällande norm".
- Kommunstyrelsen antar justerade riktlinjer för trygghetsboende i Eslövs
kommun att gälla från justeringsdagen fram till 2044.
Kommunfullmäktige föreslås:
- att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden att i samarbete med kommunstyrelsen
och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bereda, administrera, följa upp
ansökningar och beslut om trygghetsboende i enlighet med beslut om riktlinjer för
trygghetsboende
- att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om nya trygghetsboende i enlighet med
riktlinjer för trygghetsboende
- att uppdra åt kommunstyrelsen att i enlighet med ovanstående beslut revidera
kommunstyrelsens reglemente. Reviderat reglemente anmäls till
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019.
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Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Författningssamling
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§ 38

KS.2016.0348

Remiss av policy och handbok för medborgardialog
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 62, att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en policy för medborgardialog samt en praktisk handbok.
Dokumenten skulle presenteras för kommunfullmäktige i juni 2019 samt skulle
resurser till genomförande beaktas i budgetberedningen för 2019. Utifrån detta beslut
presenteras nu ett förslag till policy och handbok för medborgardialog.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till policy och handbok för medborgardialog
 Kommunfullmäktiges beslut § 62 Godkännande av demokratiutredningens
återrapport angående förbättrad medborgardialog samt beslut om framtagande av
policy och handbok
 Medborgardialog, 250 exempel från Sverige SKL
 Medborgardialog som del i styrprocessen SKL
 Förslag till handbok för medborgardialog
 Förslag till policy för medborgardialog
Beredning
Bakgrunden till ärendet är de utmaningar som vårt demokratiska samhälle står inför
till exempel globalisering, migration, urbanisering och en allt snabbare
teknikutveckling. Detta påverkar människors värderingar, handlande och syn på det
demokratiska samhälle de lever i. Medborgarna ställer allt större krav på att vara
delaktiga i utvecklingen av det lokala samhälle de lever i. Det finns därför behov av
att skapa större möjligheter för medborgarna att delta i samhällsutvecklingen med
syfte att:
- Få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och åsikter om det lokala
samhälle de lever i.
- Få större kunskap om medborgarnas behov som användare eller blivande användare
av de tjänster som kommunen ansvarar för att tillhandahålla.
- Skapa förutsättningar för att även de som normalt inte kommer till tals ges en röst.
- Skapa förståelse för prioriteringar mellan olika verksamheter, kvalitetsnivåer och
vad demografiska förändringar innebär.
- Stärka sammanhållningen i samhället för att skapa social och demokratisk
hållbarhet.
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och Janet
Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägg att
de majoritetsägda bolagen ska få möjlighet att yttra sig.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att skicka Policy och handbok för medborgardialog för
yttrande till samtliga nämnder och de majoritetsägda bolagen. Samtliga yttrande ska
vara inkomna senast den 31 maj 2019.
Expedieras till
Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Servicenämnden
Merab
Ebo
Eifab
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§ 39

KS.2019.0049

Yttrande över ansökan om förlängning av borgerlig vigselförrättare i
Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne har i remiss med diarienummer 214-2717-2019 begärt
kommunstyrelsens yttrande över en ansökan från Gustaf Kvant om att på nytt
förordnas som borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen önskar särskilt besked om hur
kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.
Gustaf Kvant är bosatt i Eslövs kommun och har varit borgerlig vigselförrättare
sedan 2015 och önskar bli förlängd i fyra år.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över ansökan om förlängning av borgerlig
vigselförrättare i Eslövs kommun
 Remiss angående ansökan om förlängning av förordnande som borgerlig
vigselförrättare, Dnr 214-2717-2019
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i samtal med Serviceförvaltningens Kontaktcenter,
som sköter administrationen kring borgerliga vigslar, erfarit att det finns behov av
fler vigselförrättare i kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förlängningen av
förordnandet.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Länsstyrelsen i Skåne förlänger
Gustaf Kvant som borgerlig vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022.
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Expedieras till
Länsstyrelsen i Skåne
Gustaf Kvant
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§ 40

KS.2019.0094

Förslag till godkännande av årsredovisning 2019 för Eslövs kommun
inklusive sammanställd redovisning
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Eslövs kommun 2018 inklusive sammanställd redovisning som
omfattar de bolag som kommunen minst har majoritetsägande i det vill säga Eslövs
Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings AB och Eslövs Industrifastigheter AB samt
dotterbolag. Kommunen uppfyller lagens krav på god ekonomisk hushållning och
balanskrav. Verksamhetsmässigt överskott föreligger. Kommunens hel- och
majoritetsägda bolag går med vinst.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2018 Eslövs kommun
 Årsredovisning 2018
Beredning
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning liksom lagstadgat krav på ekonomisk
balans det så kallande balanskravet. De övergripande finansiella målen är uppfyllda.
Nämndernas verksamhetsmål som bidrar till god ekonomisk hushållning har ett
blandat resultat. Kommunens inriktningsmål har förbättrats under året men når
generellt inte hel måluppfyllelse. Fortsatt utveckling krävs för att nå alla mål.
Kommunens överskott uppgår till 37,7 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av
skatte- och generella statsbidragsintäkter. Det verksamhetsmässiga resultatet det vill
säga balanskravet blir 7 miljoner kronor lägre eftersom realisationsvinster räknas
bort. Verksamhetsmässigt överskott motsvarar därmed 1,6 procent . Målet är minst 1
procent överskott. Nämnderna uppvisar ett överskott med 31,4 miljoner kronor mot
tilldelad budget. I delårsprognosen bedömde nämnderna ett underskott för årets slut
med 3,3 miljoner kronor. Förbättringen är avsevärd. Lägre kostnader än planerat och
högre statsbidrag från Migrationsverket är huvudförklaringen.
Finansförvaltningen gör ett underskott med 14,5 miljoner kronor i förhållande till
antagandet i budget. Förklaringen är oförutsedda pensionskostnader med 8,2 miljoner
kronor exklusivt löneskatt med 24,26 procent, tilläggsanslag till Vård- och
omsorgsnämnden med 4,3 miljoner kronor, IT-accesspunkter med 8,3 miljoner
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kronor, avskrivning av gamla köket på Salliusgymnasiet med 10,8 miljoner kronor,
modulkostnader Örtofta och Sallerup samt ersättning för projekteringskostnader
Kulturskolan på Spritfabriksområdet enligt avtal med sammanlagt 7,4 miljoner
kronor. Kostnader har även blivit lägre än planerat till exempel för ej färdigställda
investeringar. Exploateringsprojekt har lämnat överskott och ett positivare
finansnetto med anledning av högre utdelningar än planerat och lägre kostnader för
uteblivet behov av att ta upp nya lån.
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen blev ett par miljoner högre än
antagandet i budgetantagandet förra hösten. Genomförandet av kommunens
investeringar uppgår till 222 miljoner kronor med en ej nyttjad ram med cirka 64
miljoner kronor varav 27,3 miljoner kronor överförs till 2019 att användas för att
slutföra påbörjade projekt.
Kommunen har en högre utvecklingstakt av kostnaderna netto än vad intäkterna
ökar. Intäkterna ökade med 2,9 procent medan nettokostnaderna ökade med 4,7
procent. Avvikelsen för finansförvaltningen enligt ovan jämfört med ursprunglig
budget förklarar i stort sett varför nettokostnadsutvecklingen är högre i samband med
bokslutet än intäktsutvecklingen. Förutsättningarna för en lägre
nettokostnadsutveckling under 2019 ökar som en effekt av ovan.
Personalkostnaderna ökade med 6,4 procent på ett år.
Koncernens resultat blev 47,7 miljoner kronor jämfört med 85,8 miljoner kronor
2017. Kommunens lägre överskott är förklaringen.
Yrkanden
Ordförande föreslår att andra attsatsen i förslag till beslut tas bort eftersom
kommunstyrelsen inte kan besluta om ansvarsfrihet.
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med
ordförandens förslag till ändring.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2018
inklusive den sammanställda redovisningen.
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§ 41

KS.2018.0594

Tillsättande av ledamot och suppleant i Malmö/Lund djurförsöksetiska
nämnd
Ärendebeskrivning
Jordbruksverket har i skrivelse med diarienummer 5.2 18-1660/19 begärt
namnförslag på personer som kan fullgöra uppdrag som ledamot samt suppleant i
Malmö/Lund djurförsöksetiska nämnd. Hälften bör vara kvinnor för att en jämn
könsfördelning ska kunna uppnås i nämnderna.
Uppdraget gäller för mandatperioden den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2023.
Ledamöterna bör företräda allmänintresset.
Beslutsunderlag
 Information inför val av ledamöter och suppleanter i de djurförsöksetiska
nämnderna
 Djurskyddsförordning (1988:539)
 Nämndernas organisation
 Administrativ information
 Etisk prövning av djurförsök
 Kommunstyrelsens beslut § 79, 2015 Val i Malmö/Lund djurförsöksetiska nämnd
Beredning
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) nominerar Veronica Malmborg (M) till ledamot och Bernt
Nilsson (S) som suppleant.
Beslut
Till ledamöter för mandatperioden den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2023
utses:
- Veronica Malmborg (M)
Till suppleant för mandatperioden den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2023
utses:
- Bernt Nilsson (S)
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Expedieras till
Jordbruksverket
De valda
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 42

KS.2019.0092

Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2019
Ärendebeskrivning
Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet den 24 januari 2019 redovisas.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Ordförande redogör för vad som hänt på senast Rådet för Hälsa och Trygghet, bland
annat hur man arbetar för att göra Eslövs kommun attraktiv genom fler evenemang
och belysning för att öka tryggheten.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

33 ( 37 )

Sammanträdesprotokoll
2019-03-05
Kommunstyrelsen
§ 43
Redovisning av delegeringsbeslut
 KS.2018.0126-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10, 2019
Detaljplan för Hangaren 1, samrådsbeslut
 KS.2018.0690-6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §11, 2019
Försäljning av ekonomibyggnader och tomtmark på Hassle 28:1, Stehag
 KS.2018.0652-5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12, 2019
Antagande av tävlingsprogram för Löberöd 1:214
 KS.2018.0484-11
Ramavtal i samordnad upphandling av Fordon 2019
 KS.2018.0034-7
Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av
hjälpmedel; delområde Individuellt utformade sitsar
 KS.2019.0066-1
Köpeavtal Eslöv Östra Gårdstånga 2:47
 KS.2019.0067-1
Köpeavtal Eslöv Tranbäret 3
 KS.2019.0119-1
Överenskommelse mellan Eslövs kommun och
Försäkringskassan om fördjupad samverkan kring anställdas sjukfrånvaro.
Avtalspärm 588
 KS.2019.0135-1
Samarbetsavtal Eslövs Kommun och Eslövs IK
"Huvudpartner samt marknadsföra Eslöv" 2018-08-01--2021-07-30
 KS.2018.0686-5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21, 2019
Begäran om positivt planbesked och planuppdrag för Stehag 5:80 och del av
Värlinge 11:26
 KS.2013.0173-85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22, 2019
Fastighetsreglering vid stationsområdet i Marieholm
 KS.2017.0350-6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24, 2019
Tävlingsjury till markanvisningstävling på Föreningstorget
 KS.2019.0020-4
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 6, 2019
Förslag till fastställande av års- och timarvode till förtroendevalda samt arvoden
för förtroendevalda i kommunala bolag 2019
 KS.2019.0019-2
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 7, 2019
Förslag till arvoden och ersättningar vid allmänna val 2019
 KS.2019.0158-1
Sponsringsavtal mellan Eslövs Golfklubb och Eslövs
Kommun
 KS.2019.0116-3
Eslövs kommuns synpunkter på trafikutbud inom
kollektivtrafiken - ordförandebeslut
 KS.2019.0121-1
Köpeavtal Eslöv Ölycke 1:276
 KS.2019.0162-1
Avtal om jordbruksarrende som består av del av Eslöv
51:14 och del av Gryby 17:2
 KS.2018.0484-12
Ramavtal i samordnad upphandling av fordon 2019
 KS.2019.0078-3
Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per
februari 2019
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-05
Kommunstyrelsen
 KS.2019.0059-3
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25, 2019
Internbudget 2019 samt uppföljning internbudget 2018 Kommunledningskontoret
Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-05
Kommunstyrelsen
§ 44
Anmälningar för kännedom
 KS.2019.0100-1
Servicenämndens beslut § 2, 2019 Prisjusteringar
stadshusrestaurangen
 KS.2019.0116-4
Kommunledningskontorets synpunkter på trafikutbudet
inom kollektivtrafiken
 KS.2019.0170-1
Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael
Sjöberg till kommuner regioner och länsstyrelser
Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

37 ( 37 )

Mötesdatum
Kommunstyrelsen

2019-03-05

Voteringslista: § 36
Ärende: Begäran om antagande för Detaljplan för del av Eslöv 53:4 Bygelvägen/Apelvägen Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen, KS.2017.0149
Voteringslista(or)
Omröstning 1
Ledamot

Ja

Johan Andersson (S), ordförande
Catharina Malmborg (M), vice ordförande
Janet Andersson (S), ledamot
Tony Hansson (S), ledamot
Mikael Wehtje (M), ledamot
Marianne Svensson (S), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Ted Bondesson (SD), ledamot
Marlén Ottesen (SD), ledamot
Lars Holmström (V), ledamot
Rickard Sallermo (MP), ledamot
Bengt Andersson (M), ersättare
Bertil Jönsson (C), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
7

X
6

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Johan Andersson (S), ordförande
Catharina Malmborg (M), vice ordförande
Janet Andersson (S), ledamot
Tony Hansson (S), ledamot
Mikael Wehtje (M), ledamot
Marianne Svensson (S), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Ted Bondesson (SD), ledamot
Marlén Ottesen (SD), ledamot
Lars Holmström (V), ledamot
Rickard Sallermo (MP), ledamot
Bengt Andersson (M), ersättare
Bertil Jönsson (C), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Omröstning 2

X
X
X
X
X
X
7

X
4

2

