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Plats och tid

Medborgarhuset, klockan 19.00-20.30

Beslutande

Lena Larsson (S)
Cecilia Lind (S)
Tony Hansson (S)
Bernt Nilsson (S)
Marianne Svensson (S)
Lars Månsson (S)
Elo Larsen (S)
Khalid El-Haj (S)
Marie Göransson (S)
Johan Andersson (S)
Lars Lindkvist (S)
Krister Göransson (S)
Ann-Charlotte Stål (S)
Istvan Barborg (S)
Janet Andersson (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Lena Munther (S)
Claes Jönsson (S)
Erika Mattsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Christine Melinder (M)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Else Mårtensson (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Catharina Malmborg (M)
Fredrik Lundström (M)
Bengt Andersson (M)
Ingemar Jeppsson (C)
Ann-Charlott Svensson (C)
Anders Molin (C)
Håkan Olsson (C)
Erland Persson (C)
Annette Linander (C)
Leif Palmqvist (C)
Fredrik Ottesen (SD)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för L Emilsson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
1:e vice ordförande
tjg ers för I Lennerwald (S)
ledamot
tjg ers för A ThunholmAndersson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för P Melinder (M)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för C-E Björkman (M)
ledamot
2:e vice ordförande
tjg ers för H Andersson( C)
ledamot
ledamot
tjg ers för M Jönsson (C)
ledamot
ledamot
ledamot
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Övriga
närvarande

Anders Oddsheden (SD)
Patrik Olsson (SD)
Erik Lunderquist (SD)
Lesley Holmberg (FP)
Erik Holmqvist (FP)
Solweig Lewin (FP)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Lennart Nielsen (MP)
Kent Karlsson (KD)

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Kerstin Ekoxe (S)

ersättare

Else-Maj Nilsson (S)
Tine Billing (S)
Bert Bengtsson (S)
Therese Granlund (M)
Lena Wöhlecke (M)
Sven-Olov Wallin (FP)
Ingmar Larsson (FP)
Lars-Erik Björklund (V)
Hans-Ove Lunde (KD)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Utses att justera

Tony Hansson och Håkan Olsson, ersättare Erika Mattsson

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
den 10 maj 2010, kl 12.00

Paragrafer

Sekreterare

Annika Åsberg Rehnman
Ordförande

Lena Larsson
Justerande

Tony Hansson

Håkan Olsson
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Bevis om anslag
Protokollet har justerats den 10 maj 2010. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum

2010-04-26

Datum för anslagets
uppsättande
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Datum för anslagets
nedtagande
Kommunledningskontoret

Underskrift
Annika Åsberg Rehnman
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§ 22

KS.2010.0028

Årsredovisning 2009 med sammanställd redovisning och
ansvarsprövning
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har arbetat fram årsredovisning för
2009.
Resultatet uppgår för kommunen till 16,4 miljoner kronor. Resultat
att stämma av mot balanskravet är 11,1 miljoner. Det innebär att
kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Även kommunens
finansiella mål att resultatet ska vara minst en procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag uppnåddes.
Investeringsvolymen blev drygt 62 miljoner 2009.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2009.
Kommunledningskontorets förslag till beslut den 3 mars 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010§ 49.
Revisionsberättelse 2009 jämte bilagor.
Presidiets begäran till Servicenämnden om förklaring med
anledning av revisorernas anmärkning.
Servicenämndens förklaring den 21 april 2010, § 31.
Presidiets motivering av ansvarsprövning den 22 april 2010.
Beredning
Nämnder och utskott har under året gått med ett underskott på 7,4
miljoner som fördelat sig enligt följande:
Kommunstyrelsen/
Kommunledningskontoret
0,7 miljoner
Arbete och Försörjning
-6,0
Gymnasie- och Vuxenutbildning
-7,9
Barn- och familjenämnden
4,3
Kultur- och fritidsnämnden
0,4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 1,7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, VA
-1,0
Servicenämnden
-9,5
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22, forts.
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen
Summa

9,9
0,0
-7,4

Avseende utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildningen finns ett
särskilt beslut om att budget ska vara i balans först 2010. När det
gäller den ej skattefinansierade verksamheten vatten och avlopp,
har denna verksamhet ett ingående överskott från 2008 med 2,4
miljoner som i bokslut 2009 reduceras till 1,4 miljoner.
Kommunen har sedan år 2000 en avsättning för framtida pensioner
som vid bokslutsdagen uppgick till 48,3 miljoner. Eftersom
kommunen nått ett gott resultat 2009 bör ytterligare medel avsättas.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avsätta 5 miljoner kronor till framtida
pensionsutbetalningar samt att med godkännande lägga
årsredovisningen med sammanställd redovisning för 2009 till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag.
Revisionen
De kommunala revisorerna har överlämnat revisionsberättelse med
bilagor för 2009.
Revisorerna riktar en anmärkning mot Servicenämnden men
tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och
övriga nämnder ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet. Revisorerna
tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2009 godkänns.
Revisor Henry Nilsson avstyrker att i årsredovisningen intagen
förvaltningsberättelse godkänns då den saknar en redovisning av
pensionsskulden. För övrigt instämmer Henry Nilsson i de övriga
revisorernas synpunkter.
Kommunfullmäktiges presidium har begärt och fått förklaring över
revisionsanmärkning från Servicenämnden
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22, forts.
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat motivering till
ansvarsfrihet.
Jäv
De fullmäktigeledamöter som under 2009 varit ledamöter eller
ersättare i nämnd eller kommunstyrelsen deltar inte, jämlikt 5 kap
20a § kommunallagen, vid handläggningen i fråga om ansvarsfrihet
för den egna nämnden.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M)
bifall till kommunstyrelsens förslag samt att kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
2009 års verksamhet.
Årsredovisningen med sammanställd redovisning för 2009
läggs med godkännande till handlingarna.
Av årets resultat avsätts 5 miljoner kronor till framtida
pensionsutbetalningar.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

KS.2010.0135

Bokslutsprognos 1, 2010
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognosen innehåller den första av fyra planerade
prognoser under budgetåret 2010 samt förslag till tilläggsanslag
bland annat avseende kompensation till nämnder och utskott för
volymförändringar och ökade hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Bokslutsprognos 1, 2010.
Kommunledningskontorets förslag till beslut den 24 mars 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 50.
Beredning
Prognosen är sammanställd av kommunledningskontoret och
respektive nämnd och utskott har framställt begäran om
tilläggsanslag.
Prognossammanställningen visar på ett samlat underskott för
utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildningen samt för
Servicenämnden på 11,2 miljoner för 2010. Utskottet respektive
nämnden har att hålla sig inom givna budgetramar 2010.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag med 10,1 miljoner
kronor enligt följande:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret 0,5 Mkr
utskottet för Arbete och Försörjning
1,1 Mkr
utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 2,7 Mkr
Barn- och familjenämnden
4,4 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden
1,4 Mkr
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
bokslutsprognos 1, 2010 godkänns samt att tilläggsanslag med
sammanlagt 9 446 000 kronor beviljas från eget kapital (årets
resultat) samt att 1 miljon kronor överförs till investeringsbudgeten
för tillgänglighetsåtgårder.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23, forts.
Yrkanden
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Bokslutsprognos 1, 2010 godkänns.
Tilläggsanslag med sammanlagt 9 446 000 kronor beviljas
från eget kapital (årets resultat).
1 miljon kronor överförs till investeringsbudgeten för
tillgänglighetsåtgårder.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

KS.2010.0139

Tilläggsbudget 2010
Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för budget 2010 med flerårsplan för 2011 och
2012 som antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2009 har
förändrats markant. Sammanlagt har Eslövs kommun erhållit 39,8
miljoner i extra statsbidrag för 2010.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 4 mars
2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 29 mars
2010, § 2.
Kommunledningskontorets bilaga den 30 mars 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 51.
Beredning
Årets beräknade överskott är 62 miljoner kronor. Av dessa bör 15
miljoner avsättas för att uppnå det finansiella målet på 1 procent.
Cirka 10 miljoner bör reserveras för tilläggsanslag till följd av
volymökningar, införandet av nya statliga reformer samt äskanden i
samband med bokslutsprognos 1. Därmed finns ett utrymme för
tilläggsbudget 2010 på 37 miljoner kronor. Enligt prognosen
kommer de följande två åren att ge ett negativt resultat varför
tilläggsbudgeteringen endast kan omfattas av åtgärder med
kostnader av engångskaraktär.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsbudgetering enligt
följande:
Åtgärd
Pedagogik i skolan genom IT
Skolbibliotek ny grundskola, Källeberg
Fördjupning översiktsplan Gårdstånga/Flyinge
Gatuunderhåll på grund av hård vinter
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Mkr
6
0,3
1
1
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§ 24, forts.
Investering Storgatan/Vävaregränd
Konferensutrustning Medborgarhuset
Haga kvarn, vingar
Bänkar till Trollsjöparken
Föreningsbidrag för ökade energikostnader
Digital skylt
IT-modernisering
Energiåtgärder fastigheter
Norrevångshallens tak
Fastighetsunderhåll
Måltider
Ungdomsarbetslöshetssatsning med Arbetsförmedlingen
Digital nyckelhantering inom hemtjänsten

2,5
0,5
0,3
0,1
0,2
0,3
5
2
2
2,5
2,6
3
1

Totalt

30,3

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget att en miljon
kronor satsas på elevernas resultat i grundskolan. Totalt 31,3
miljoner.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lesley Holmberg
(FP):
Avslag till kommunstyrelsens förslag att 2,5 miljoner kronor anslås
till fastighetsunderhåll.
Att kommunstyrelsen ska få en redovisning av underhållsplaner
samt en konsekvensbeskrivning från Service och Teknik
Fastighetsavdelningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24, forts.
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till Cecilia Linds (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Henrik Wöhlecke (M) med fleras yrkande.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Cecilia Lind (S)
Tony Hansson (S)
Lena Larsson (S)
Bernt Nilsson (S)
Marianne Svensson (S)
Lars Månsson (S)
Elo Larsen (S)
Khalid El-Haj (S)
Marie Göransson (S)
Johan Andersson (S)
Lars Lindkvist (S)
Krister Göransson (S)
Ann-Charlotte Ståhl (S)
Istvan Barborg (S)
Janet Andersson (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Lena Munther (S)
Claes Jönsson (S)
Erika Mattsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Christine Melinder (M)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Else Mårtensson (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Catharina Malmborg (M)
Fredrik Lundström (M)
Bengt Andersson (M)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

JA-röst

NEJ-röst

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

Avstår
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§ 24, forts.
Ingemar Jeppsson (C)
Ann-Charlott Svensson (C)
Anders Molin (C)
Håkan Olsson (C)
Erland Persson (C)
Anette Linander (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)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Lennart Nielsen (MP)
Kent Karlsson (KD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultat
Med 23 JA-röster mot 23 NEJ-röster avgör kommunfullmäktiges
ordförande med sin utslagsröst, varvid kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Cecilia Linds (S) yrkande.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24, forts.
Beslut
Tilläggsbudget 2010 beslutas enligt följande:
Åtgärd
Pedagogik i skolan genom IT
Skolbibliotek ny grundskola, Källeberg
Fördjupning översiktsplan Gårdstånga/Flyinge
Gatuunderhåll på grund av hård vinter
Investering Storgatan/Vävaregränd
Konferensutrustning Medborgarhuset
Haga kvarn, vingar
Bänkar till Trollsjöparken
Föreningsbidrag för ökade energikostnader
Digital skylt
IT-modernisering
Energiåtgärder fastigheter
Norrevångshallens tak
Fastighetsunderhåll
Måltider
Ungdomsarbetslöshetssatsning med Arbetsförmedlingen
Digital nyckelhantering inom hemtjänsten
Elevernas resultat i grundskolan
Totalt

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Mkr
6
0,3
1
1
2,5
0,5
0,3
0,1
0,2
0,3
5
2
2
2,5
2,6
3
1
1
31,3
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§ 25

KS.2010.0106

Överföring av kommunens anläggningar till Sydvatten
AB
Ärendebeskrivning
Sydvattens styrelse har godkänt principförslag till övertagande av
delägarkommunernas dricksvattenproduktionsanläggningar samt
överlämna frågan till ägarna för slutligt ställningstagande.
Kommunens yttrande önskas till den 15 april för att ärendet ska
kunna behandlas som planerat vid årsstämman den 4 juni.
Sydvattens styrelse har den 4 februari 2010 beslutat att ställa sig
bakom ägararbetsgruppens rekommendation under förutsättning
av att de ökade kostnaderna som följer med strukturförändringen
regleras genom kommunernas fasta avgift. Ägararbetsgruppen har
gjort bedömningen att en överföring uteslutande har positiva
fördelar.
De 27 aktuella anläggningarna varav i Eslövs kommun,
vattenverket i Flyinge, Hurva, Stockamöllan och Billinge, överförs
enligt vad som framkommer i ägararbetsgruppens förslag till
bokfört värde vilket totalt uppgår till cirka 500 000 kronor.
Eftersom anläggningarna har ett mindre värde kan detta ske till
bokförda värden.
Beslutsunderlag
Sydvattens skrivelse daterad den 15 februari 2010 inklusive bilagor.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 29 mars
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 44.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 april 2010, §
53.
Beredning
Underlag för en ekonomisk bedömning eller riskbedömning har ej
bifogats.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25, forts.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till
förslaget om att överta delägarnas anläggningar samt föreslår att
inför avtalsförhandlingar ska nämndens synpunkter inhämtas
gällande finansiering, gränsdragning, personal och framtida
utbyggnadsbehov.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig
positiv till Sydvatten AB:s styrelses förslag om att överta delägarnas
anläggningar.
Yrkande
Tony Hansson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
med följande tillägg ”Inför avtalsförhandlingarna med Sydvatten
AB ska Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter
inhämtas gällande finansiering, gränsdragningar, personal och
framtida utbyggnadsbehov.”
Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till Sydvatten AB:s
styrelses förslag om att överta delägarnas anläggningar.
Inför avtalsförhandlingarna med Sydvatten AB ska Miljöoch Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter inhämtas
gällande finansiering, gränsdragningar, personal och
framtida utbyggnadsbehov.”

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

KS.2010.0107

Strategisk ekonomisk och finansiell styrning avseende
Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sydvatten AB har beslutat inhämta delägarnas
godkännande av strategisk ekonomisk och finansiell styrning.
Ett övergripande underlag har tagits fram av Sydvatten som
summerar en längre process inom Sydvattens styrelse och vid
ägarsamråd. Eslövs kommun har representation i styrelsen samt har
haft en tjänsteman som ingått i en särskild arbetsgrupp kring den
strategiska ekonomiska och finansiella styrningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sydvatten AB daterad den 15 februari 2010 inklusive
bilagor.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 29 mars
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 45.
Beredning
Av Sydvattens underlag framgår att frågan om strategisk
ekonomisk och finansiell styrning härrör från konsortialavtalets
revidering 2004 och avsåg om ägarkommunerna skulle ställa ut
borgen till bolaget eller ej. I konsortialavtalet framgår att avsikten är
att efter hand avveckla ägarkommunernas borgensåtagande. Avtalet
löper ut 2015. Eslövs kommuns borgen är för närvarande cirka
36,5 miljoner kronor.
Sydvattens styrelse har godkänt ägargruppens förslag till strategisk
ekonomisk och finansiell styrning med undantag för borgensfrågan.
Styrelsen föreslår ägarkommunerna att borgen ska ställas ut till
bolagets samtliga lån enligt den i konsortialavtalets fastställda
principen och att Sydvatten ska ersätta ägarkommunerna med

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26, forts.
hälften av den ränteskillnad som borgen resulterar i vid varje enskilt
lånetillfälle samt att överlämna frågan till ägarkommunerna för
slutligt ställningstagande.
Styrelsen har i december 2009 räknat med att kommunal borgen
ger en lägre ränta för bolaget med cirka 0,3-0,5 procent under
normala ränteförhållanden.
För Eslövs del innebär detta, med tillämpning av kommunens
finanspolicy att borgensavgift ska ligga inom den av kommunen
fastställda nivån på 0,30 procent.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna fortsatt kommunal borgen enligt
förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Fortsatt kommunal borgen enligt konsortialavtalet med en
fastställd borgensavgift på 0,30 procent godkänns.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

KS.2010.0137

Prissättning på tomtmark för industriändamål
Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit fram ett nytt industriområde i nordöstra
Eslöv kallat Gustavlund.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19
februari 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 56.
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 1990 § 72
avseende prissättning på tomtmark för industriändamål.
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att köpeskillingen för detaljplanerad
tomtmark för industriändamål som kommunen försäljer från och
med den 1 maj 2010 skall beräknas efter ett pris av:
Gustavslund
kvarteret Bildskärmen
fast del 40 000:- samt 230:-/m2
kvarteret Skrivbordet
fast del 40 000:- samt 210:-/m2
kvarteret Telefonen, Tangentbordet samt Skrivaren
fast del 40 000:- samt 180:-/m2
övriga kvarter

fast del 40 000:- samt 150:-/m2

Övrig industrimark

fast del 40 000:- samt 130:-/m2

Markförsäljning skall föregås av skriftlig intresseanmälan,
diarieföring, marktilldelning, arrendeavtal på normalt ett år,
köpeavtal efter besiktigad bottenplatta.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget.
Justerares signatur
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§ 27, forts.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Förslaget till prissättning på tomtmark för industriändamål
fastställs att gälla från och med den 1 maj 2010.
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§ 28

KS.2010.0174

Etablering av nytt företag i Eslöv – Eifab
Ärendebeskrivning
Företaget Bactiguard, som verkar inom högteknologisk
medicinteknik, och har en produktionsanläggning i Kina har gjort
en framställan till Eslövs kommun och dess industrifastighetsbolag,
Eifab, om att bygga en för verksamheten anpassad anläggning i
Eslövs kommun. Den tänkta byggnationen kräver en total
investeringsram för Eifab på upp till 105 miljoner kronor.
Byggstart önskas under kvartal 4, 2010. I den ursprungliga
planeringen gällde denna första etapp 2000 kvadratmeter, men
detta har ändrats till 3000 kvadratmeter.
Företaget planerar förutom att flytta produktionen från Kina att
också att flytta hela sin utvecklingsverksamhet som finns i
Markaryd till Eslöv liksom laboratorieverksamhet som i dag finns i
Stockholm.
Beslutsunderlag
Eslövs industrifastighetsbolags förslag till beslut daterat den
29 mars 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 60.
Beredning
Eifab kan inte med tanke på att även en stor investering i badet
pågår klara ytterligare investeringar utan aktieägartillskott från
ägaren Eslövs kommun.
Storleksordningen på detta tillskott är cirka 15 miljoner, och
förutses återbetalas i sin helhet till kommunen.
Bactiguard AB:s etableringen kommer att skapa 100-150 nya
arbetstillfällen och bidra till att Eslöv får en framskjuten plats inom
det medicintekniska området. Vid en utveckling av
produktsortimentet kommer företaget att behöva ytterligare
byggnader, men detta ligger några år fram i tiden.
Lämplig industrimark finns reserverad för ändamålet.
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§ 28, forts.
Eslövs Industrifastighetsbolags styrelse beslutade vid ett extra
styrelsemöte 29 mars 2010 att ställa sig bakom en etablering av
företaget Bactiguard i Eslöv samt att projektera och bygga en
industrifastighet för företagets behov. Bolaget beslutade uppdra åt
verkställande direktören att dels klargöra konsekvenserna för Eifab,
dels att förhandla fram en för kommunen affärsmässig
överenskommelse samt anhålla om att kommunfullmäktige
godkänner investeringen för detta och beviljar ett aktieägartillskott
motsvarande cirka 15 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna överenskommelsen
mellan Eifab och företaget Bactiguard om etablering i Eslöv och att
Eifab får i uppdrag att svara för investering och byggnation
motsvarande upp till 105 miljoner för detta ändamål samt att
bevilja ett aktieägartillskott till Eifab motsvarande 15 miljoner
kronor samt att detta i sin helhet skall återbetalas till kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att
en överenskommelse mellan Eifab och företaget Bactiguard om
etablering i Eslöv upprättas.
Eifab får i uppdrag att svara för investering och byggnation
motsvarande upp till 105 miljoner för detta ändamål under
förutsättning att tillräcklig säkerhet för investeringen erhålls.
Ett aktieägartillskott till Eifab motsvarande 15 miljoner kronor
beviljas. Detta skall i sin helhet återbetalas till kommunen.
Yrkanden
Cecilia Lind (S) med instämmande av Tony Hansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Annette Linander (C ) med instämmande av Ingemar Jeppsson ( C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande
tilläggsyrkande: ”Då affären är av avgörande betydelse för Eifab
ska avtalet anmälas i kommunfullmäktige innan avtalet
undertecknas”:
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§ 28, forts.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att en överenskommelse
mellan Eifab och företaget Bactiguard om etablering i
Eslöv upprättas.
Eifab får i uppdrag att svara för investering och
byggnation motsvarande upp till 105 miljoner för detta
ändamål under förutsättning att tillräcklig säkerhet för
investeringen erhålls.
Ett aktieägartillskott till Eifab motsvarande 15 miljoner
kronor beviljas. Detta skall i sin helhet återbetalas till
kommunen.
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§ 29

KS.2009.0077

Yttrande över motion angående ungdomsbrandkår
Ärendebeskrivning
Leif Palmqvist (C) har i motion den 18 februari 2009 föreslagit att
kommunledningskontoret får i uppgift att tillsammans med
Räddningstjänsten Syd inrätta en ungdomsbrandkår i Eslövs
kommun. Räddningstjänsten Syd genom förbundsdirektör Per
Widlundh samt distriktschef Mikael Landgren har yttrat sig.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari att ärendet
återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att utreda
förutsättningarna för att starta en ungdomsbrandkår samt att
ärendet ska återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6
april 2010.
Beslutsunderlag
Motion angående ungdomsbrandkår från Leif Palmqvist (C).
Yttrande från Räddningstjänsten Syd daterat den 4 maj 2009.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 11
december 2009.
Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2010, § 12.
Kommunledningskontorets begäran om yttrande den 3 mars 2010.
Svar från Räddningstjänsten Syd den 17 mars 2010.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 mars
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 43.
Beredning
I svaret från Räddningstjänsten Syd framgår det att en
ungdomsbrandkår kommer att initieras under verksamhetsåret
2011.
Ungdomsbrandkårer drivs som ideella föreningar där
Räddningstjänsten Syd bidrar med styrelse och ekonomiska bidrag.
Ungdomsbrandkåren drivs av frivilliga oftast någon från
deltidsstyrkan.
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§ 29, forts.
Det finns idag ingen som är utsedd att leda en ungdomsbrandkår i
Eslöv men Räddningstjänsten Syds ambition är att kunna starta
verksamheten under 2011.
Om Räddningstjänsten Syd bildar en ungdomsbrandkår i
föreningsform finns det kommunala bidrag att söka. Kultur- och
fritidsnämndens bidragsnormer för frivillig verksamhet beskriver
ett antal kriterier som ska uppfyllas för att bidrag ska utgå. En
ungdomsbrandkår kan ansöka om aktivitetsbidrag och riktat bidrag.
Med anledning av Räddningstjänstens Syds svar föreslår
kommunledningskontoret att motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Yrkande
Cecilia Lind (S) med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) yrkar
bifall till motionen.
Beslut
Motionen bifalles.
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§ 30

KS.2010.0169

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två
gånger per år redovisa ej slutbehandlade motioner.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 26 mars
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 6 april 2010, § 63.
Beredning
Det finns två motioner som inte är slutbehandlade.
Motion från Leif Palmqvist (C) angående ungdomsbrandkår inkom
den 18 februari 2009 och behandlades vid dagens
kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktige beslutade
att bifalla motionen, se paragraf 29.
Motion från Solweig Lewin (FP) med rubriken ”Större transparens
och öppenhet” inkom den 5 mars 2010 och är remitterad till
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga
redovisningen till handlingarna.
Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 31

Anmälningar
Ärendebeskrivning
Följande anmälningar läggs till handlingarna:
Dnr KS.2010.0089
Länsstyrelsen i Skåne län: Ny ledamot i kommunfullmäktige för
Moderata Samlingspartiet efter Malin von Post är Ann-Sofi
Dahlgren. Ny ersättare efter Ann-Sofi Dahlgren är Lena Wöhlecke.
Deras diarienummer: 201-5951-10.
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