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Plats och tid

Medborgarhuset, klockan 19.00-20.40

Beslutande

Lena Larsson (S)
Cecilia Lind (S)
Tony Hansson (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Lars Månsson (S)
Elo Larsen (S)
Khalid El-Haj (S)
Marie Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Ingrid Lennerwald (S)
Krister Göransson (S)
Lars Lindkvist (S)
Istvan Barborg (S)
Janet Andersson (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Lena Munther (S)
Claes Jönsson (S)
Erika Mattsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Fredrik Lundström (M)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Else Mårtensson (M)
Therese Granlund (M)
Catharina Malmborg (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Bengt Andersson (M)
Ingemar Jeppsson (C)
Hans Andersson (C)
Torsten Werner (C)
Håkan Olsson (C)
Ann-Charlott Svensson (C)
Jenny Eberyd (C)
Erland Persson (C)
Leif Palmqvist (C)
Fredrik Ottesen (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Patrik Olsson (SD)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för J Andersson (S)
ledamot
ledamot
tjg ers för A T-Andersson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för P Melinder (M)
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för M von Post (M)
ledamot
tjg ers för C-E Björkman (M)
ledamot
vice ordförande
ledamot
tjg ers för A Molin (C)
ledamot
tjg ers för M Jönsson (C)
ledamot
tjg ers för A Linander (C)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
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Övriga
närvarande

Utses att
justera
Justeringens
plats och tid

Erik Lunderqvist (SD)
Lesley Holmberg (FP)
Erik Holmqvist (FP)
Solweig Lewin (FP)
Stefan Karsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Lennart Nielsen (MP)
Kent Karlsson (KD)

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Kerstin Ekoxe (S)
Magnus Nilsson (S)
Else-Maj Nilsson (S)
Tine Billing (S)
Bert Bengtsson (S)
Irene Sommers (S)
Nils-Gunnar Ekdala (S)
Sven-Olov Wallin (FP)
Ingmar Larsson (FP)
Lars-Erik Björlund (V)
Johnny Johansson (MP)
Helena Lindhult (MP)
Hans-Ove Lunde (KD)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Anette Persson
Annika Åsberg Rehnman

kommunsekreterare
kanslichef

Else Mårtensson och Elo Larsen, ersättare Anders Oddsheden
Paragrafer 1-11
Kommunledningskontoret
den 8 februari 2010 kl 12.00

Sekreterare

Anette Persson
Ordförande

Lena Larsson
Justerande

Else Mårtensson

Elo Larsen
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Bevis om anslag

Protokollet har justerats den 8 februari 2010. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum

2010-01-25

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anette Persson
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§1

Ändring av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår att dagens sammanträde inleds med information från
Arbetsförmedlingen, att ärende 2 utgår samt att ärenden avseende avsägelse
från Christer Andersson (SD) respektive Ken Henriksson (V) behandlas som
punkt 8 och 9 vid dagens sammanträde.
Beslut
- Ärendelistan ändras i enlighet med ordförandes förslag.

Justerares signatur
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§2

Information från Arbetsförmedlingen
Ärendebeskrivning
Patrick Barringer från Arbetsförmedlingen i Eslöv informerar om den rådande
arbetslösheten.
Bland annat informerar Barringer om att ungdomsarbetslösheten i Eslöv för
närvarande är 10,3 procent mot rikets 11,7 procent. Den totala arbetslösheten för
Eslövs kommun är 6,0 procent jämfört med rikets 7,1 procent.
Prognosen pekar på att ungdomsarbetslösheten viker andra halvåret 2010.
Under januari 2010 syns en liten nedgång i ungdomsarbetslösheten. Orsaken är
inte utredd men att många börjat studera är en möjlig orsak.
Skåne är relativt förskonat mot varsel om man jämför med västra Sverige.

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll

6 (19)

2010-01-25

Kommunfullmäktige

§3

KS.2009.0540

Prissättning av nya småhustomter i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Gällande prissättning på kommunala småhustomter baseras på kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2007, § 34.
Nya småhustomter håller på att iordningställas i Eslöv på Bäckdala-området
och i Löberöd på Fyrspettsgatan. I samband med detta bör prissättningen ses
över för att överensstämma med dagens kostnadsläge.
Köpeskillingen för småhustomterna skall täcka kostnaderna för råmark, gatuoch parkanläggningar, grovterassering, vatten- och avloppsanläggningar,
geoteknisk undersökning, fastighetsbildning samt administration och räntor.
Kostnader för gator, parker med mera som inte endast är till för
exploateringsområdet finansieras via skattekollektivet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 2 november 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 24 november 2009, § 69.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 12 januari 2010, § 4.
Beredning
Med hänvisning till vad som redovisats ovan föreslås kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
- köpeskillingen för nya småhustomter i Eslöv på Bäckdala I-området skall
utgöras av dels ett grundbelopp om 250 000 kronor och dels ett kvadratmeterpris om 175 kronor. Köpeskillingen blir då 390 000 kronor för en tomt på 800
kvadratmeter.
- köpeskillingen för nya småhustomter i Löberöd på Fyrspettsgatan skall utgöras
dels av ett grundbelopp om 230 000 kronor och dels ett kvadratmeterpris om 80
kronor. Köpskillingen blir då 294 000 kronor för en tomt på 800 kvadratmeter.
- i köpeskillingen ingår inte anslutningsavgift för elektrisk kraft eller
anläggningsavgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggningar.
Särskilda avgifter uttas för detta av respektive huvudman.
- i köpeskillingen ingår inte avgift för nybyggnadskarta och planavgift. Dessa
avgifter uttas i samband med bygglovsavgiften.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3, forts.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Torsten Werner (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen
med uppdrag att i utredningen tydliggöra hur förslaget till prissättning tagits
fram.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget till beslut och finner att
kommunfullmäktige antar detsamma.
Beslut
- Köpeskillingen för nya småhustomter i Eslöv på Bäckdala I-området skall
utgöras av dels ett grundbelopp om 250 000 kronor och dels ett kvadratmeterpris om 175 kronor. Köpeskillingen blir då 390 000 kronor för en
tomt på 800 kvadratmeter.
- köpeskillingen för nya småhustomter i Löberöd på Fyrspettsgatan skall
utgöras dels av ett grundbelopp om 230 000 kronor och dels ett kvadratmeterpris om 80 kronor. Köpeskillingen blir då 294 000 kronor för en
tomt på 800 kvadratmeter.
- i köpeskillingen ingår inte anslutningsavgift för elektrisk kraft eller
anläggningsavgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Särskilda avgifter uttas för detta av respektive huvudman.
- i köpeskillingen ingår inte avgift för nybyggnadskarta och planavgift. Dessa
avgifter uttas i samband med bygglovsavgiften.

Expediering
Exploateringschefen
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

KS.2009.0635

Valfrihetssystem enligt LOV i äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2009 infördes en ny lag - Lagen om valfrihetssystem (LOV) - som
innebär ett alternativ till traditionell offentlig upphandling för kommuner som
vill bredda utbudet av utförare i socialtjänsten.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2008 att kommunen skulle ansöka
om statliga stimulansmedel för att utreda och pröva möjligheten att införa
valfrihetssystem i äldreomsorgen. Socialstyrelsen beviljade sammanlagt 2 miljoner
kronor, varav 1 650 000 kronor ska återbetalas om kommunen efter utredning
beslutar att inte införa valfrihetssystem.
Lagen om valfrihetssystem innebär att kommunen ensidigt fastställer den
ekonomiska ersättningen till leverantören och leverantörerna konkurrerar enbart
med kvalitet och/eller profilering.
Leverantörerna är inte garanterade några uppdrag, eftersom det är de enskilda
brukarna som själva väljer bland de utförare som finns tillgängliga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2009, Vård och Omsorg.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 24 september 2009, § 41.
Tjänsteskrivelse den 30 november 2009, Vård och Omsorg.
Vård-och omsorgsnämndens beslut den 16 december 2009, § 66.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 28 december 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 12 januari 2010, § 9.
Beredning
Vård- och omsorgsnämnden har genom utredning funnit att det är möjligt att
införa valfrihetssystem för personlig omvårdnad inklusive delegerad hälsooch sjukvård, ledsagning samt serviceinsatser i ordinärt boende.
Om kommunfullmäktige beslutar att valfrihetssystem ska införas, bedömer
nämnden att det bör kunna ske inom cirka åtta månader efter det politiska
beslutet.
Kommunala Pensionärsrådet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget men
har inte inkommit med några synpunkter.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4, forts.
Vård- och omsorgsnämnden har den 16 december 2009 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att
- Valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska införas i hemtjänsten i ett första steg för serviceinsatser, ledsagning samt personlig omvårdnad
inklusive delegerad hälso- och sjukvård under dag- och kvällstid och i ett andra
steg för måltidsleveranser i ordinärt boende.
- Uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden att besluta om kriterier för godkännande
av utförare, årligen fastställa ersättning till utförare, godkänna utförare och teckna
avtal med utförare.
- Första steget ska vara infört senast under september 2010.
Kommunledningskontoret har inte något att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår efter votering att kommunfullmäktige antar förslaget.
Yrkande
Bernt Nilsson (S) yrkar avslag till förslaget till beslut.
Lesley Holmberg (FP) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Håkan
Olsson (C) och Fredrik Ottesen (SD) bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar att inte anta förslaget till beslut.
Votering begärs.
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till Lesley Holmberg (FP) med fleras yrkande.
NEJ-röst för bifall till Bernt Nilssons (S) yrkande.
Ledamot/Tjänstgörande
ersättare
Cecilia Lind (S)
Tony Hansson (S)
Lena Larsson (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

JA-röst

NEJ-röst
X
X
X
X
X

Avstår
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§ 4, forts.
Lars Månsson (S)
Elo Larsen (S)
Khalid El-Haj (S)
Marie Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Ingrid Lennerwald (S)
Krister Göransson (S)
Lars Lindkvist (S)
Istvan Barborg (S)
Janet Andersson (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Lena Munther (S)
Claes Jönsson (S)
Erika Mattsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Fredrik Lundström (M)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Else Mårtensson (M)
Therese Granlund (M)
Catharina Malmborg (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Bengt Andersson (M)
Ingemar Jeppsson (C)
Hans Andersson (C)
Torsten Werner (C)
Håkan Olsson (C)
Ann-Charlott Svensson (C)
Jenny Eberyd (C)
Erland Persson (C)
Leif Palmqvist (C)
Fredrik Ottesen (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Patrik Olsson (SD)
Erik Lunderqvist (SD)
Lesley Holmberg (FP)
Erik Holmqvist (FP)
Solweig Lewin (FP)
Stefan Karsson (V)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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§ 4, forts.
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Lennart Nielsen (MP)
Kent Karlsson (KD)

X
X
X

Med 24 JA-röster mot 23 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med Lesley Holmberg (FP) med fleras yrkande.
Beslut
- Valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska införas i
hemtjänsten i ett första steg för serviceinsatser, ledsagning samt personlig
omvårdnad inklusive delegerad hälso- och sjukvård under dag- och kvällstid
och i ett andra steg för måltidsleveranser i ordinärt boende
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att besluta om kriterier för
godkännande av utförare, årligen fastställa ersättning till utförare,
godkänna utförare och teckna avtal med utförare.
- Första steget ska vara infört senast under september 2010.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

KS.2009.0633

Kommunens kontrollansvar för handel med vissa receptfria
läkemedel
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 november 2009 får näringsidkare bedriva detaljhandel med
vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Detta för att öka
tillgängligheten till läkemedlen för konsumenterna.
I samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft upphör regelverket för
detaljhandel med nikotinläkemedel att gälla. Dessa faller efter den 1 november
2009 in under den nya lagstiftningen.
Kommunen ska, enligt den nya lagen, ansvara för kontroll av att lagen och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterföljs. Läkemedelsverket
meddelar kommunen vilka näringsidkare som tillhandahåller dessa läkemedel.
Läkemedelsverket kan förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i
enlighet med gällande lag och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 28 december 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 12 januari 2010, § 10.
Beredning
Kommunfullmäktige måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret
enligt lagen. I propositionen 2008/09:190 till lagen konstateras att kommunerna
redan har tillsyn över tobaksvaror, folköl och nikotinläkemedel och att de nya
uppgifterna kan samordnas med dessa uppgifter. I Eslövs kommun är det Vårdoch omsorgsnämnden som utövar tillsynen över tobaksvaror, folköl, alkohol
och nikotinläkemedel.
Mot denna bakgrund föreslås att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
ansvara för kontroll över försäljningen av receptfria läkemedel i enlighet med
den nya lagen.
Vård- och omsorgsnämndens ansvar för tillsyn över tobaksvaror, folköl, alkohol
och receptfria nikotinläkemedel är inte inskrivet i nämndens reglemente varför en
översyn av reglementet bör göras.
Kommunerna får ta ut avgifter för sin kontroll. Storleken på kommunernas

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5, forts.
avgifter för kontrollen bestämmer kommunerna själv. Sveriges Kommuner och
Landsting arbetar för närvarande med att ta fram ett underlag för taxa för den
kommunala kontrollen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fullgöra ansvaret för kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till
reglemente.
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa
för den kommunala kontrollen.

Expediering
Vård- och omsorgsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

KS.2009.0632

Upphörande av samverkansavtal med Höörs och Hörby kommuner
avseende gymnasieutbildning
Ärendebeskrivning
Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner har sedan 2002 ett samverksansavtal om
gymnasieutbildning. Respektive kommuners fullmäktige har fattat beslut i frågan.
Avtalet omfattar nationella och specialutformade program samt gymnasiesärskola.
Beslutsunderlag
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildnings förslag till beslut den 10 december
2009, § 73, inklusive bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 12 januari 2010, § 13.
Beredning
Respektive kommuns kommunfullmäktige har under 2008 fattat beslut om att ingå
avtal i Skåne om Fritt Sök. Detta avtal innebär att alla Skånes gymnasieelever får
söka till vilken gymnasieutbildning som önskas inom Skånes gränser, såväl
kommunala som fristående skolor. Detta innebär i praktiken att avtalet mellan
kommunerna har i många delar spelat ut sin roll.
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att samverkansavtalen med Höörs och Hörby
kommuner upphör att gälla från och med den 1 januari 2010.
Särskilda avtal behöver slutas om gymnasiesärskolan, där samtliga tre kommuner
idag har elever.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
- Samverkansavtal om gymnasieutbildning med Höörs respektive Hörby
kommun upphör att gälla från och med den 1 januari 2010 under
förutsättning att motparten fattar samma beslut.
- I annat fall sägs avtalen upp enligt tolfte (12) respektive elfte (11) punkten
i nu gällande avtal och upphör då att gälla den 25 januari 2013.
Expediering
Höörs kommun
Hörby kommun
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning
Justerares signatur
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§7

KS.2009.0612

Val av huvudmän i Sparbanken Finn
Ärendebeskrivning
För fyra av de huvudmän i Sparbanken Finn som ska utses av Eslövs kommun
utgår mandatperioden i och med att sparbanksstämman hållits år 2010. Dessa
huvudmän är Krister Carlberg (C), Lena Emilsson (S), Ingmar Larsson (FP) och
Ann Laurentz (S). Ann Laurentz (S) har avsagt sig uppdraget.
Kommunfullmäktige har därför att besätta dessa platser.
Handling
Skrivelse från Sparbanken Finn daterad 2008-10-29.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 25 januari 2010, § 1.
Beslut
Till huvudmän i Sparbanken Finn utses enligt valberedningens förslag för tiden
fram till och med sparbanksstämman 2014 genom omval:
- Krister Carlberg (C), Skomakaregatan 2 C, 241 38 Eslöv,
- Lena Emilsson (S), Södergatan 2, 241 30 Eslöv och
- Ingmar Larsson (FP), Svängen 25, 241 33 Eslöv,
samt genom nyval
- Khalid El-Haj (S), Havregatan 6, 241 35 Eslöv.

Justerares signatur
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§8

KS.2009.0485

Val av ersättare i Valberedningen efter Ann-Christin Waldén (KD)
Ärendebeskrivning
Ann-Christin Waldén (KD) har tidigare avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige. Med anledning härav har platsen som ersättare i
Valberedningen blivit vakant. Kommunfullmäktige har därför att tillsätta
denna plats.
Beslut
- Till ersättare i Valberedningen utses
Kent Karlsson (KD), Remmarlövsvägen 46, 241 35 Eslöv.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

KS.2010.0021

Avsägelse från Christer Andersson (SD)
Ärendebeskrivning
Christer Andersson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Servicenämnden. Kommunfullmäktige har därför att tillsätta denna plats.
Beslut
- Christer Andersson (SD) entledigas från uppdraget.
- Till ersättare i Servicenämnden utses Peter Fink, Högestorp 232,
240 30 Marieholm.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

KS.2010.0029

Avsägelse från Ken Henriksson (V)
Ärendebeskrivning
Ken Henriksson (V) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i Barn- och familjenämnden samt ersättare i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att tillsätta dessa
platser.
Beslut
- Ken Henriksson entledigas från uppdragen.
- Till ersättare i kommunstyrelsen utses
Stefan Karlsson (V), Kronovägen 19, 241 35 Eslöv.
- Till ledamot i Barn- och familjenämnden utses
Håkan Svensson-Sixbo (V), Ringgatan 13, 241 33 Eslöv.
- Till ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utses
Stefan Karlsson (V), Kronovägen 19, 241 35 Eslöv.

Expediering
Kommunstyrelsen
Barn- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Justerares signatur
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Anmälningar
Ärendebeskrivning
Dnr KS.2009.0575
Länsstyrelsen i Skåne län: Ny ersättare för Centerpartiet efter Maria Bohr Frank
är Martin Kjellman.
Dnr KS.2009.0560
Länsstyrelsen i Skåne län: Ny ledamot för Sverigedemokraterna efter Martin
Karlsson kan ej tillsättas då valsedeln saknar ytterligare namn.
Dnr KS.2009.0621
Revisorerna: Rapport; Granskning av kontakt försäljningsverksamhet.
Dnr KS.2009.0054
Räddningstjänsten Syd: Protokoll från sammanträde den 10 december 2009.
Statens folkhälsoinstitut: Tobakskonventionen – världens första
folkhälsokonvention och hur den kan stimulera det tobaksförebyggande
arbetet i Sverige.
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