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Plats och tid

Medborgarhuset, klockan 16.00-20.58

Beslutande

Bernt Nilsson (S)
Cecilia Lind (S)
Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Fredrik Wikberg (S)
Lars Månsson (S)
Claudia Nilsson (S)
Khalid El-Haj (S)
David Westlund (S)
Johan Andersson (S)
Rebecka Barjosef (S)
Krister Göransson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för J Andersson (S)
ledamot
tjg ersätt. för M Svensson (S)
ledamot
tjg ersätt. för E Mattsson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Gabriel Barjosef (S)
Marie Göransson (S)
Anne Hansson (S)
Lena Munther (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)

tjg ersätt. för I Barborg (S)
ledamot
tjg ersätt. för C Jönsson (S)
ledamot
ledamot
ledamot

Ann-Sofi Dahlgren (M)
Christine Melinder (M)
Catharina Malmborg (M)
Peter Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Ola Bertilsson (M)
Jonas Falk (M)
Emil Bachofner (M)
Bengt Andersson (M)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C)
Håkan Olsson (C)
Mikael Sonander (C)
Anders Molin (C)
Daniel Rhodin (FP)
Sven-Olov Wallin (FP)

tjg ersätt. för K Reinisch (M)
1:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för C Björkman (M)
tjg ersätt. för F Lundström (M)
ledamot
ledamot
2:e vice ordförande
ledamot
tjg ersätt. för J Eberyd (C)
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för S Lewin (FP)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

§100-105
§107-116
§106

§100-105
§107-116
§106

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 (42)

2010-11-29

Kommunfullmäktige

Lesley Holmberg (FP)

ledamot

Astrid Nilsson (FP)
Ann-Christin Waldén (FP)
Kent Karlsson (KD)
Tine Markebo (NKE)

tjg ersätt. för L Holmberg (FP)
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för B Jönsson
(NKE)
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för A Frandsen (SD)
ledamot
tjg ersätt. för A Oddsheden
(SD)
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för B Åstradsson
(SD)
ledamot
ledamot
tjg ersätt. för L Nielsen (MP)
ledamot

Göran Windén (NKE)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Arvid Frandsen (SD)
Tor Billing (SD)
Peter Fink (SD)
Alexander Karlsson (SD)
Mats Nilsson (SD)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Håkan Larsson (MP)
Helena Lindhult (MP)
Övriga
närvarande

Justerares signatur

Gabriel Barjosef (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Ann-Sofi Dahlgren (M)

ersättare
ersättare
ersättare

Therese Granlund (M)
Robert Hedgate (M)
Ann-Charlott Svensson (C)
Astrid Nilsson (FP)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Hans-Ove Lunde (KD)
Gudrun Nilsson (NKE)
Ronny Thall (SD)
Maruricio Sanchez (V)
Lars-Erik Björklund (V)
Farid Albahadli (MP)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Annika Åsberg Rehnman
Anette Persson

kanslichef
kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

§100-105
§107-116
§106

§100-101
§102-116

§100-105
§107-116
§100-105
§107-116

§100-105
§107-116

§102-116
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Utses att justera

Lena Emilsson och Fredrik Ottesen, ersättare Ingemar Jeppsson

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
den 13 december 2010

Paragrafer

Sekreterare

Anette Persson
Ordförande

Bernt Nilsson
Justerande

Lena Emilsson

Fredrik Ottesen

100-116
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Bevis om anslag
Protokollet har justerats den 13 december 2010. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum

2010-11-29

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2010-12-14
Kommunledningskontoret

Underskrift
Anette Persson

Datum för anslagets
nedtagande

2011-01-07
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§ 100

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår att ärende avseende anmälan av interpellation
samt ärende avseende anmälningar läggs till mellan ärende 14 och
15.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till ärendena enligt
ordförandens förslag.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

KS.2010.0410

Budget 2011 samt flerårsplan 2012-2013, inklusive
skattesats för 2011
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att anta budget för 2011 samt plan för
2012-2013. Kommunfullmäktige skall dessutom besluta om
skattesats för 2011.
Beslutsunderlag
Förslag till Budget 2011 och plan 2012-2013.
Protokoll från MBL-förhandling den 4 respektive 8 november
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 175, 2010.
Vänsterpartiets ändringsförslag.
Folkpartiets tilläggsyrkanden.
Sverigedemokraternas budgetalternativ.
Centerpartiets yrkanden.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
den styrande majoritetens förslag till budget 2011 och plan 20122013 antas med nedanstående justering.
- Föreslagen ram för Barn- och familjenämnden minskas för 20112013 med 3,8 miljoner eftersom nämnden erhållit medlen för
2010 genom tilläggsanslag i samband med delårsrapport 2010.
- Det nya utrymmet nyttjas för att säkerställa matkvaliteten för
Barn- och familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden
genom att öka ramen för Barn- och familjenämnden med 1,1
miljoner kronor och för Vård- och omsorgsnämnden med 1,4
miljoner kronor från och med 2011.
- Kommunfullmäktige medger att Servicenämnden från och med
2011 får fortsätta ta ut 2010 års förhöjda pris gentemot Barnoch familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden jämte
föreslagen höjning med 4 procent.
- Årets resultat ökas från och med 2011 med 1 miljon kronor per
år.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101, forts.
- Oförändrad skattesats fastställs för 2011 det vill säga 19,74
kronor.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M)
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar med instämmande av Stefan
Karlsson (V) att skattesatsen ska höjas med 50 öre till 20,24 kronor.
De ökade skatteintäkterna ska tillfalla Barn- och familjenämnden.
För övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. (Se
bilaga 1).
Annette Linander (C) yrkar yrkar med instämmande av Håkan
Olsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag med 23
tilläggsyrkanden. (Se bilaga 2). Linander och Olsson bifaller
förslaget om oförändrad skattesats.
Daniel Rhodin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
13 tilläggsyrkanden. (Se bilaga 3). Rhodin bifaller förslaget om
oförändrad skattesats.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
25 tilläggsyrkanden. (Se bilaga 4). Ottesen bifaller förslaget om
oförändrad skattesats.
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M)
avslag till övriga partiers tilläggsyrkanden.
Lesley Holmberg (FP) yrkar bifall till Daniel Rhodins (FP) yrkande
samt till punkt 6 ”Klk ges i uppdrag att se över möjligheten att
under 2011 och framåt anställa en EU-samordnare.” på
Centerpartiets förteckning över tilläggsyrkanden
Annette Linander yrkar bifall till punkt 10 ”att från och med mars
2012 införa en ”ät var du vill”-garanti för de med biståndsbedömd
matleverans” på Folkpartiets lista över tilläggsyrkanden.
Klk = kommunledningskontoret (sekreterarens anmärkning)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101, forts.
Håkan Olsson (C), Anders Molin (C) och Ingemar Jeppsson (C)
yrkar bifall till Annette Linanders (C) yrkanden.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras vid två tillfällen klockan 18.00 till
18.45 samt 19.25-19.30.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om
oförändrad skattesats och Vänsterpartiets förslag om höjning med
50 öre och finner att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen
skall vara oförändrad.
Votering begärs.
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Vänsterpartiets förslag.
Ledamot
Cecilia Lind (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Fredrik Wikberg (S)
Lars Månsson (S)
Claudia Nilsson (S)
Khalid El-Haj (S)
David Westlund (S)
Johan Andersson (S)
Rebecka Barjosef (S)
Krister Göransson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)
Marie Göransson (S)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Anne Hansson (S)
Lena Munther (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Christine Melinder (M)
Catharina Malmborg (M)
Peter Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Ola Bertilsson (M)
Jonas Falk (M)
Emil Bachofner (M)
Bengt Andersson (M)
Annette Linander (C)
Ingemar Jepsson (C)
Håkan Olsson (C)
Mikael Sonander (C)
Anders Molin (C)
Daniel Rhodin (FP)
Sven-Olov Wallin (FP)
Lesley Holmberg (FP)
Ann-Christin Waldén (FP
Kent Karlsson (KD)
Tine Markebo (NKE)
Göran Windén (NKE)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Tor Billing (SD)
Peter Fink (SD)
Alexander Karlsson (SD)
Mats Nilsson (SD)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Håkan Larsson (MP)
Helena Lindhult (MP)

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

Sida 9 (42)

Sammanträdesprotokoll
2010-11-29

Kommunfullmäktige

Med 45 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige
att skattesatsen för 2011 ska vara oförändrad det vill säga 19,74
kronor.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Folkpartiets tilläggsyrkanden,
förutom punkt 10 som behandlas separat, och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandena.
Ordförande ställer därefter proposition på Centerpartiets
tilläggsyrkanden, utom punkt 6 som behandlas separat, och finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandena.
Ordförande ställer proposition på Sverigedemokraternas
budgetalternativ och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Ordförande ställer nu proposition på punkt 10 i Folkpartiets
förteckning över tilläggsyrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till punkt 10 ”att från och med mars 2012 införa
en ”ät var du vill”-garanti för de med biståndsbedömd
matleverans.”
NEJ-röst för avslag till densamma.
Ledamot
Cecilia Lind (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Fredrik Wikberg (S)
Lars Månsson (S)
Claudia Nilsson (S)
Khalid El-Haj (S)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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David Westlund (S)
Johan Andersson (S)
Rebecka Barjosef (S)
Krister Göransson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)
Marie Göransson (S)
Anne Hansson (S)
Lena Munther (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Christine Melinder (M)
Catharina Malmborg (M)
Peter Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Ola Bertilsson (M)
Jonas Falk (M)
Emil Bachofner (M)
Bengt Andersson (M)
Annette Linander (C)
Ingemar Jepsson (C)
Håkan Olsson (C)
Mikael Sonander (C)
Anders Molin (C)
Daniel Rhodin (FP)
Sven-Olov Wallin (FP)
Lesley Holmberg (FP)
Ann-Christin Waldén (FP
Kent Karlsson (KD)
Tine Markebo (NKE)
Göran Windén (NKE)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Tor Billing (SD)
Peter Fink (SD)
Alexander Karlsson (SD)
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

Sida 11 (42)

Sammanträdesprotokoll
2010-11-29

Kommunfullmäktige

Mats Nilsson (SD)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Håkan Larsson (MP)
Helena Lindhult (MP)

X
X
X
X
X

Med 31 NEJ-röster mot 18 JA-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget att införa en ”ät var du vill”-garanti.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på punkt 6 i Centerpartiets
förteckning över tilläggsyrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA.röst för bifall till punkt 6 ”Klk ges i uppdrag att se över
möjligheten att under 2011 och framåt anställa en EUsamordnare.”
NEJ-röst för avslag till densamma.
Ledamot
Cecilia Lind (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Fredrik Wikberg (S)
Lars Månsson (S)
Claudia Nilsson (S)
Khalid El-Haj (S)
David Westlund (S)
Johan Andersson (S)
Rebecka Barjosef (S)
Krister Göransson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Istvan Barborg (S)
Marie Göransson (S)
Anne Hansson (S)
Lena Munther (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Christine Melinder (M)
Catharina Malmborg (M)
Peter Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Ola Bertilsson (M)
Jonas Falk (M)
Emil Bachofner (M)
Bengt Andersson (M)
Annette Linander (C)
Ingemar Jepsson (C)
Håkan Olsson (C)
Mikael Sonander (C)
Anders Molin (C)
Daniel Rhodin (FP)
Sven-Olov Wallin (FP)
Lesley Holmberg (FP)
Ann-Christin Waldén (FP
Kent Karlsson (KD)
Tine Markebo (NKE)
Göran Windén (NKE)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Tor Billing (SD)
Peter Fink (SD)
Alexander Karlsson (SD)
Mats Nilsson (SD)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Håkan Larsson (MP)
Helena Lindhult (MP)
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
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§ 101, forts.
Med 31 NEJ-röster mot 18 JA-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer slutligen proposition på Cecilia Lind (S) med
med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens budgetförslag och
finner att kommunfullmäktige antar detsamma.
Beslut
Den styrande majoritetens förslag till budget 2011 och
plan 2012-2013 antas med nedanstående justering:
Föreslagen ram för Barn- och familjenämnden minskas för
2011-2013 med 3,8 miljoner eftersom nämnden erhållit
medlen för 2010 genom tilläggsanslag i samband med
delårsrapport 2010.
Det nya utrymmet nyttjas för att säkerställa matkvaliteten
för Barn- och familjenämnden och Vård- och
omsorgsnämnden genom att öka ramen för Barn- och
familjenämnden med 1,1 miljoner kronor och för Vårdoch omsorgsnämnden med 1,4 miljoner kronor från och
med 2011.
Kommunfullmäktige medger att Servicenämnden från och
med 2011 får fortsätta ta ut 2010 års förhöjda pris
gentemot Barn- och familjenämnden och Vård- och
omsorgsnämnden jämte föreslagen höjning med 4
procent.
Årets resultat ökas från och med 2011 med 1 miljon
kronor per år.
Oförändrad skattesats fastställs för 2011 det vill säga 19,74
kronor.
Reservation
Centerpartiet, Folkpartiet, Västerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Expediering
Samtliga nämnder och utskott
Ekonomichefen
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

KS.2010.0103

Förbundsordning för finsamförbundet Eslöv, Höör,
Hörby
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 4 maj 2010, §
68 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
förbundsordning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31
maj 2010 har beredningsgruppen för Finsam justerat datumet i
förbundsordningen vad gäller förbundets bildande. I
ursprungsskrivelsen är datumet satt till 2011-04-01. I den senare
skrivelsen är datumet ändrat till 2011-01-01.
Då nya uppgifter tillkommit i ärendet återremitterade
kommunfullmäktige ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga
finsamförbundets startdatum.
Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet EslövHöör-Hörby.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2010, § 34.
Arbete och Försörjnings förslag till beslut daterat den 20 oktober
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 157, 2010.
Beredning
Arbete och Försörjning föreslår kommunstyrelsen att godkänna
ursprungsskrivelsen med startdatum för finsamförbundet till den
1 april 2011.
Vid beredningsgruppens sammanträde 2010-10-11 framkommer att
samtliga aktörer är fortsatt positiva till finsamförbundets bildande
och är beredda att gå vidare i processen.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102, forts.
I kommunstyrelsens förslag avseende finsamförbundets
finansiering markeras att Eslövs del av förbundets årsbudget ska
bekostas inom given budgetram för Arbete och Försörjning och
Vård och Omsorg.
Förvaltningsledningen för Arbete och Försörjning lyfter vid
beredningen av förslag till budget 2011 fram att möjligheten till
finansiering av finsamförbundet Eslöv, Höör och Hörby inte kan
göras inom given budgetram.
Utskottet för Arbete och Försörjning beaktar detta i samband med
godkännandet av förvaltningens budgetförslag för 2011.
I ett något längre scenario är bedömningen att finsamförbundet
Eslöv, Höör och Hörby innebär en kostnadseffektiv samverkan
inom arbetsmarkandsområdet riktad till grupper som står långt
ifrån arbetsmarknaden.
I övrigt refereras till kommunstyrelsens beslut fattat 2010-05-04
angående bildandet av finsamförbundet Eslöv, Höör och Hörby
samt kommunfullmäktiges beslut fattat 2010-05-31 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Förbundsordningen avseende samordningsförbundet Eslöv,
Höör och Hörby godkänns.
- Den 1 april 2011 fastställs som startdatum för förbundet.
- En årsbudget för samordningsförbundet på 6 miljoner kronor
godkänns.
- Kommunernas andel av förbundets finansiering på 1,5 miljoner
kronor fördelas med hjälp av nyckeltalet kommuninnevånare
mellan 16 och 65 år. För Eslövs del innebär detta 766 500
kronor, det vill säga 266 500 kronor mer än planerat. Denna
summa fördelas lika mellan Arbete och Försörjning samt Vård
och Omsorg. För Vård och Omsorgs del inom budgetram och
för Arbete och Försörjning utanför budgetram.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102, forts.
Efter kommunstyrelsens beslut har information inkommit om att
kostnaden för 2011 blir lägre än beräknat. För 2011 behöver endast
avsättas 255 500 kronor, en minskning med 511 000 kronor.
Beslut
Förbundsordningen avseende samordningsförbundet
Eslöv, Höör, Hörby godkänns.
Den 1 april 2011 fastställs som startdatum för förbundet.
En årsbudget för samordningsförbundet på 6 miljoner
kronor godkänns för perioden 2012-2014.
Finansieringen av förbundets budget 2011 sker genom
tillskott utanför Arbete och Försörjnings ram med
255 500 kronor.
Kommunernas andel av förbundets finansiering för
perioden 2012-2014 med 1,5 miljoner kronor per år
fördelas med hjälp av nyckeltalet kommuninvånare mellan
16 och 65 år. För Eslövs del innebär detta 766 500
kronor, det vill säga 266 500 kronor mer än planerat.
Denna summa fördelas lika mellan Arbete och
Försörjning och Vård och Omsorg.

Expediering
Arbete och Försörjning

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

KS.2010.0426

Delegation enligt lagstiftningen om brandfarliga och
explosiva varor
Ärendebeskrivning
En ny lagstiftning, (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, började gälla den 1 september 2010. Enligt den nya lagstiftningen skall kommunerna sköta tillstånds- och
tillsynsuppgifterna både för brandfarliga och explosiva varor.
Kommunen har tidigare haft ansvaret för tillståndsuppgifter
avseende brandfarliga varor (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden). Fram till den 1 september 2010 hade polismyndigheten
ansvar för ärenden gällande explosiva varor.
En kommuns uppgifter enligt den nya lagen kan fullgöras av en
eller flera nämnder. En kommun får träffa avtal med en annan
kommun om att de uppgifter som kommunen har enligt denna lag
helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Av
kommunallagen följer att kommuner kan ha gemensam
organisation för dessa uppgifter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunen
delegerar uppgifterna enligt den nya lagstiftningen till kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.
Beslutsunderlag
SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 september
2010, § 117.
Miljö och Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse daterad den 2
september 2010.
Räddningstjänsten Syds skrivelse daterad den 3 juni 2010.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 20
oktober 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 159, 2010.

Justerares signatur
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§ 103, forts.
Beredning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har erbjudit
medlemskommunerna att ta över hanteringen av tillstånds- och
tillsynsärenden angående både brandfarliga och explosiva varor.
Detta för att nå samordningsvinster vid tillstånd och tillsyn samt
upprätthålla hög kompetens i handläggningen. Räddningstjänsten
Syd planerar att av de sökande ta ut en avgift motsvarande faktisk
kostnad för handläggningen.
Förslaget innebär att Räddningstjänsten Syd tar över
handläggningen av explosiva varor från den 1 december 2010 och
handläggningen av brandfarliga varor från den 1 juni 2011. Ett
särskilt dokument ska upprättas över överlämnandet. Uppgifterna
kan skötas av Räddningstjänsten Syd som en förbundsuppgift.
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
Hanteringen av tillstånd och tillsyn explosiva
varor gällande ärenden inkomna från den 1 december
2010 och hanteringen tillstånd och tillsyn av brandfarliga
varor från den 1 juni 2011 överlämnas till
Räddningstjänsten Syd.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter svara för
hanteringen av tillstånd och tillsyn av brandfarliga varor
för tiden fram till den 1 juni 2011.

Expediering
Räddningstjänsten Syd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Justerares signatur
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§ 104

KS.2010.0447

Ändring av tomtköregler
Ärendebeskrivning
Med anledning av att tomtkön ska bli en e-tjänst behöver reglerna
för tomtkön anpassas till hur ansökan sker. Genom förslaget
underlättas hanteringen av tomtkön och tomtförsäljningen och
tveksamheter i nuvarande regler undviks.
Beslutsunderlag
Nuvarande regler för Eslövs kommuns tomtkö, med förslag på
strykningar understrukna.
Förslag på nya regler för Eslövs kommuns tomtkö, med förslag på
förändringar kursiverade i fetstil.
Kommunledningskontorets förslag till beslut dater at den 21
oktober 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 158, 2010.
Beredning
Den nuvarande regeln om att äkta makar eller sammanboende
räknas som en enhet stryks eftersom det kan finnas tillfällen då
familjesituationen gör att båda parter vill ha varsin plats i kön.
Den nuvarande regeln om adressändring stryks helt eftersom detta
kan ske även på andra sätt och i praktiken görs även via telefon.
För att undvika att tomtintressenter går före i kön införs en regel
om att tomtköplatsen bara får överlåtas till medsökande. (Fjärde
punkten under ”Ansökan”.)
Som nuvarande regler är utformade kan man direkt efter att man
har köpt en tomt, ställa sig i kön på nytt och få sig tilldelad en ny
tomt medan byggnation på den tidigare köpta tomten pågår. För att
undvika detta införs en regel om att slutbevis (slutbesked i
kommande Plan- och Bygglag) från Stadsbyggnadsavdelningen ska
ha utfärdats innan man på nytt får ställa sig i tomtkön. (Femte
punkten under ”Ansökan”)
Justerares signatur
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§ 104, forts.
Nuvarande regler medför att tomtkön bara växer. Den minskar
endast när någon avanmäler sig, köper en tomt eller när post
återsänds på grund av okänd adress. Den långa kön ger en falsk
bild av verkligheten, avhåller en del personer från att ställa sig i kön
och resulterar i ett allt större administrativt arbete. Genom att
införa en regel om att man aktivt måste förlänga sin ansökan kan
detta undvikas. (Sista punkten under ”Ansökan”)
Tomtköavgiften har varit densamma under många år och en
ökning med 100 kronor till 400 kronor föreslås. Hur betalningen
ska ske finns beskrivet i nuvarande regler. Denna skrivning utesluts
eftersom betalning i framtiden kan komma att kopplas till etjänsten. (Punkten under ”Avgift”)
Liksom flera andra kommuner planeras att bara ha ett stort
tomtsläpp per år. Det gör att administrationen blir enklare. Blir det
tomter över efter ett tomtsläpp ska dessa kunna säljas. Därför
föreslås en ny regel om att överblivna tomter publiceras som lediga
på hemsidan och säljs till dem som inte står i tomtkön. (Första
punkten under ”Fördelning av tomter”)
Några förtydliganden behövs för att undvika missförstånd och
därför föreslås de regler som finns under ”Avregistrering”. Dessa är
delvis desamma som i nuvarande regler.
Dessutom föreslås en redaktionell ändring av regeltexten med
underrubriker för att göra den mer lättläst och överblickbar.
Yrkande
Annette Linander (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras
till kommunledningskontoret med uppdrag att förtydliga delen som
rör vite samt att en årlig köavgift införs.
Daniel Rhodin (FP) yrkar i första hand återremiss, i andra hand att
en årlig köavgift ska tas ut, att vitet skall vara en procentsats av
köpeskillingen och att vite ska tas ut om byggnation inte påbörjats
inom ett år och avslutats inom tre år.
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§ 104, forts.
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras
eller avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande propsitionsordning:
JA-röst för återremiss.
NEJ-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
Ledamot
Cecilia Lind (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Tony Hansson (S)
Fredrik Wikberg (S)
Lars Månsson (S)
Claudia Nilsson (S)
Khalid El-Haj (S)
David Westlund (S)
Johan Andersson (S)
Rebecka Barjosef (S)
Krister Göransson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)
Marie Göransson (S)
Anne Hansson (S)
Lena Munther (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Christine Melinder (M)
Justerares signatur
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X
X
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X
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Catharina Malmborg (M)
Peter Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Ola Bertilsson (M)
Jonas Falk (M)
Emil Bachofner (M)
Bengt Andersson (M)
Annette Linander (C)
Ingemar Jepsson (C)
Håkan Olsson (C)
Mikael Sonander (C)
Anders Molin (C)
Daniel Rhodin (FP)
Sven-Olov Wallin (FP)
Lesley Holmberg (FP)
Ann-Christin Waldén (FP)
Kent Karlsson (KD)
Tine Markebo (NKE)
Göran Windén (NKE)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Tor Billing (SD)
Peter Fink (SD)
Alexander Karlsson (SD)
Mats Nilsson (SD)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Håkan Larsson (MP)
Helena Lindhult (MP)

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

Med 33 NEJ-röster mot 16 JA-röster beslutar kommunfullmäktige
att ärendet ska avgöras i dag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Justerares signatur
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§ 104, forts.
Beslut
Reglerna för tomtkön ändras i enlighet med förslaget att
gälla från och med den 1 januari 2011.
Reservation
Centerpartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Expediering
Exploateringschefen
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§ 105

KS.2010.0475

Uppförande av bowlinghall
Ärendebeskrivning
Med anledning av branden i Norrevångshallen beslutade
kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 5 juli 2010 bland
annat att uppdra åt det kommunägda bolaget Eifab att snarast
utreda och projektera samordningen av en nybyggnation av
bowlinghall i anslutning till byggandet av ett äventyrsbad vid
Karlsrobadet. Hallen bör i ett nytt utförande ha 10 banor för att
svara mot aktuell standard och finansieras dels av försäkringsmedel
och dels av att det kommunala Industrifastighetsbolaget Eifab
utökar projektet med byggandet av äventyrsbad i Eslöv. Innan
projektet utökas skall förslag med kostnadsberäkning tillställas
kommunfullmäktige för beslut.
Dessutom beslutade kommunfullmäktige att inför budget 2011
pröva utökning av Kultur- och fritidsnämndens ram för att täcka
utökade driftkostnader för en ny bowlinghall från och med
2011/2012.
Beslutsunderlag
Skiss över förslaget till ny bowlinghall i Eslöv.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 21
oktober 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 173, 2010.
Beredning
Förvaltningen Service och Teknik har i samarbete med Eifab tagit
fram förslag till byggnad för ny bowlinghall med hjälp av en
arkitektfirma.
Här finns anpassning i exteriören till den pågående byggnationen
av nytt äventyrsbad. Förhoppningen är att en ny bowlinghall kan
vara klar samtidigt som det nya äventyrsbadet är klart, det vill säga
den 1 november 2011.
Kommunen räknar med att erhålla ersättning från försäkringsbolag
för den nerbrunna bowlinghallen, dock vet vi inte i dag hur stor
denna ersättning blir.
Justerares signatur
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§ 105, forts.
Utredningsarbetet och projekteringsarbetet har hanterats av
förvaltningarna för Kultur och Fritid samt Service och Teknik och
Eifab i samarbete. Aktiva föreningar inom bowlingen kommer att
medverka i detaljplaneringen av bowlinghallen. På ovanvåning av
bowlinghallen föreslås Hälsostudion att erbjudas lokaler för
friskvård och i anslutning till entrén planeras en restaurang.
Det är angeläget att uppdra åt Eifab att snarast genomföra
projektering och starta upphandlingen i enlighet med gällande
bolagsordning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra åt Eifab att utöka projektet nytt äventyrsbad vid
Karlsrobadet med att också bygga en ny bowlinghall.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M)
bifall till förslaget till beslut.
Håkan Olsson (C) yrkar med instämmande av
Annette Linander (C) att ärendet ska återremitteras till
kommunledningskontoret med uppdrag att förbättra
beslutsunderlaget
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras i dag.
Beslut
Uppdrag ges åt Eifab att utöka projektet nytt äventyrsbad
vid Karlsrobadet med att också bygga en ny bowlinghall.

Expediering
Eifab
Justerares signatur
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§ 106

KS.2010.0459

Ändring av stadgarna för Dr. P Håkanssons
sjukhemsstiftelse
Ärendebeskrivning
Stiftelsen doktor P. Håkanssons sjukhem har inkommit med en
skrivelse till kommunfullmäktige om förslag till ändring av
stadgarna för stiftelsen.
Stiftelsen har under 2005 sålt doktor P Håkanssons sjukhem och
lämnar nu bidrag till vård och skötsel av sjuka.
Eftersom stiftelsen inte längre driver sjukhemsverksamhet föreslås
att § 3 i andra stycket i stadgarna ändras enligt följande
Gällande lydelse:
”Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av
fem ledamöter med tre suppleanter, utsedda för två kalenderår i
sänder.
Så länge kostnaderna för sjukhemmets drift och underhåll i
huvudsak betalas av medel, som ställs till förfogande av Doktor P.
Håkanssons stiftelse, ska denna stiftelse utse tre ledamöter och två
suppleanter. Två ledamöter och en suppleant utses av
stadsfullmäktige i Eslöv. Därest sjukhemmet ej i huvudsak drives
av medel från Doktor P. Håkanssons stiftelse, ska samtliga
ledamöter och suppleanter utses av stadsfullmäktige i Eslöv.”
Förslag till ändring:
”Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av
fem ledamöter med tre suppleanter, utsedda för två kalenderår i
sänder.
Doktor P. Håkanssons stiftelse ska utse tre ledamöter och två
suppleanter, medan kommunfullmäktige i Eslöv ska utse två
ledamöter och en suppleant.”

Justerares signatur
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§ 106, forts.
I övrigt föreslår sjukhemsstiftelsen smärre redaktionella ändringar,
såsom att stadsfullmäktige ändras till kommunfullmäktige.
De föreslagna ändringarna måste, enligt § 12 i stadgarna,
godkännas av doktor P. Håkanssons stiftelse, vilket är gjort den 30
september 2010, samt av kommunfullmäktige i Eslöv.
Beslutsunderlag
Skrivelse från stiftelsen doktor P. Håkanssons sjukhem den 20
september 2010.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 18
oktober 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 160, 2010.
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår med instämmande av
kommunstyrelsen att stadgarna ändras i enlighet med förslaget.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Istvan Barborg (S), Karin Reinisch (M)
och Lesley Holmberg (FP) i handläggningen av ärendet.
Beslut
Föreslagna stadgeändringar för stiftelsen
doktor P. Håkanssons sjukhem godkänns.

Expediering
Dr P Håkanssons sjukhemsstiftelse
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§ 107

KS.2010.0480

Pensionsregler för fritidspolitiker
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av
arbetsgivarutskottet att lämna förslag till nya regler för ersättning
för förlorade pensionsförmåner till fritidspolitiker i Eslövs
kommun. Kommunledningskontoret har använt sig av KPA
Pension för att utforma de nya reglerna.
Kommunen har idag regler som i korthet innebär att den
förtroendevalde har rätt att få ersättning för faktiskt förlorat
pensionsbelopp mot att beloppet kan styrkas.
Uppdragsgivarens uppfattning är att många av fritidspolitikerna
missar att begära ersättning för sin pensionsförlust. Detta sker
troligen på grund av att man inte inser att det vanligtvis uppstår en
pensionsförlust samtidigt som man har ett löneavdrag, att man inte
förstår att man ska begära pensionsersättning löpande, eller att man
inte vet hur man ska styrka förlusten.
Den rekommendation som kom från dåvarande
Kommunförbundet 2002 innebär att pensionsersättningen skulle
vara schabloniserad och ge skälig ersättning för förlusten. Denna
tanke ligger i linje med kommunens skyldighet enligt
kommunallagen (”Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar på grund av uppdraget”
4 kap.12 § KL).
Arbetsgivarutskottet har uttryckt önskemål om ett förslag till nytt
regelverk för Eslövs kommun som i stort följer
Kommunförbundets rekommendationer, ligger i linje med vad som
är vanligt inom sektorn och som är enkelt att förstå och hantera.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 24
september 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 166, 2010.
Justerares signatur
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§ 107, forts.
Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs
kommun.
Beredning
Fritidspolitiker (de förtroendevalda som inte omfattas av
pensionsrätt för sitt förtroendeuppdrag i kommunen) har rätt till
skälig ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.
Pensionsersättningen är schabloniserad och utgör 4,5 procent. Den
beräknas på det sammanlagda arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst som betalats ut till den förtroendevalde under året.
Nivån på pensionsersättningen ska följa storleken på
pensionsavgiften enligt det tjänstepensionsavtal som gäller för
kommunens anställda.
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, i
februari/mars året efter det år förlusten hänför sig till. Ingen
särskild ansökan eller styrkande av pensionsförlusten behövs.
Vid utbetalningen ska det tydligt framgå att beloppet avser
ersättning för förlorad pension. Varje förtroendevald har sedan
själv ansvaret för att förvalta den utbetalda pensionsersättningen på
det sätt man finner lämpligt.
Ovanstående ersättningsregler gäller från och med den 1 januari
2011. För pensionsförlust som hänför sig till uppdragstid före 2011
gäller tidigare beslutat regelverk.
Ovanstående ersättningsregler gäller på samma sätt oavsett om
pensionsförlusten hänför sig till anställning, uppdrag eller egen
näringsverksamhet.
Yrkande
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.
Sven-Olov Wallin (FP) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2010-11-29

Kommunfullmäktige

§ 107, forts.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sven-Olov Wallins (FP)
yrkande.
Beslut
Förslaget till regelverk för ersättning för förlorade
pensionsförmåner till fritidspolitiker i Eslövs kommun
antas att gälla från och med 2011-01-01.
För pensionsförlust som hänför sig till uppdragstid före
den 1 januari 2011 gäller tidigare beslutat regelverk.
Tidigare beslutat regelverk för ersättning för förlorade
pensionsförmåner till fritidspolitiker i Eslövs kommun
gäller till och med den 31 december 2010.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Expediering
Personal- och utvecklingschefen
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§ 108

KS.2010.0138

Motion från Solweig Lewin (FP) med rubriken Större
transparens och öppenhet
Ärendebeskrivning
Solweig Lewin (FP) föreslår i motionen
- att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att tillgängliggöra information, som inte
omfattas av sekretess, via Internet.
- att samtliga förtroendevalda får tillgång till detta nätverk.
- att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten
att även allmänheten kan få tillgång till samma nätverk.
Beslutsunderlag
Motion med rubriken Större transparens och öppenhet, från
Solweig Lewin (FP).
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 176, 2010.
Beredning
Att öka tillgängligheten till kommunens tjänster genom användning
av modern informationsteknik är ett av målen för Eslövs kommun
2007-2010.
Arbetet för att uppfylla det målet har pågått under hela perioden.
En stadig ökning av antalet e-tjänster, ökning av nyhetsdelen på
hemsidan, publicering av handlingar till sammanträden samt
protokoll är några exempel. Samtliga handlingar till
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden
publiceras på hemsidan samma dag som de blir offentliga. Flera av
nämnderna tillämpar samma modell.
Utvecklingen av den service som efterfrågas i motionen pågår för
fullt. I november 2009 togs ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, Platina, i bruk. Systemet innehåller alla inkomna
och upprättade handlingar, både offentliga och sekretessbelagda.
Justerares signatur
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§ 108, forts.
Utvecklingen av ett webbdiarium pågår för fullt och beräknas tas i
bruk i slutet av året. Därmed blir alla offentliga handlingar hos
kommunen tillgängliga för både politiker och allmänhet.
Tilläggas kan att Ekis (Eslövs kommuns intranät) är ett
arbetsredskap för anställda i Eslövs kommun. Ekis innehåller inte
den information som efterfrågas i motionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses
besvarad med ovanstående redovisning. Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Daniel Rhodin (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Linds (S) yrkande.
Beslut
Motionen avslås.
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§ 109

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 21
oktober 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 161, 2010.
Beredning
Det fanns vid kommunledningskontorets beredning av ärendet fem
motioner som inte var slutbehandlade.
Motion från Solweig Lewin (FP) med rubriken Större transparens och
öppenhet inkom den 5 mars 2010 och behandlades vid
kommunstyrelsens sammanträde den 9 november och vid dagens
kommunfullmäktigesammanträde. Se paragraf 108.
Motion från Lennart Nielsen (MP) med rubriken Energibesparande
åtgärder på fritidssidan inkom den 4 juli 2010. Remissinstanserna har
lämnat yttrande till kommunstyrelsen som har att sammanställa
dessa.
Motion från Annette Linander (C) och Jenny Eberyd (C) med
rubriken Inför ett fritt matval inkom den 24 augusti 2010 och är
utsänd på remiss. Remisstiden går ut den 7 januari 2011.
Motion från Lennart Nielsen (MP) med rubriken Angående
parkeringstid inkom den 23 september och är utsänd på remiss.
Remisstiden går ut den 7 januari 2011.
Motion från Hans Andersson (C) med rubriken Kartläggning av mark
inkom den 22 okotber 2010 och är remitterad till
kommunstyrelsen.
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§ 109, forts.
Beslut
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 110

KS.2010.0525

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
I arbetsordning för kommunfullmäktige som antogs den 25
februari 2008 att gälla från och med den 1 mars samma år står i § 8
”Placering av ledamöterna under sammanträdet skall ske partivis
efter invalsordning. Ersättare placeras efter samma princip som
ordinarie ledamöter. Tjänstgörande och ersättare placeras dock
åtskilda i lokalen.”
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att ändra första meningen i citatet ovan till
”Placering av ledamöterna under sammanträdet skall ske blockvis
med valfri inbördes placering.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 184, 2010.
Beslut
Arbetsordningen för kommunfullmäktige § 8 ändras enligt
följande: Meningen ” Placering av ledamöterna under
sammanträdet skall ske partivis efter invalsordning.”
ändras till ”Placering av ledamöterna under sammanträdet
skall ske blockvis med valfri inbördes placering.”
Ändringen gäller från och med den 29 november 2010.
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§ 111

KS.2010.0526

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2011
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att inför kommande år besluta om
sammanträdestider för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 11
november 2010.
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktiges
sammanträden hålls följande dagar 2011 på Medborgarhuset i
Eslöv klockan 19.00, förutom den 31 oktober då sammanträdet
börjar klockan 16.00 :
31 januari, 28 februari, 28 mars, 18 april, 30 maj, 20 juni, 26
september, 31 oktober, 28 november och den 19 december.
Beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls klockan 19.00
den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 18 april, 30 maj,
20 juni, 26 september, 31 oktober (klockan 16.00),
28 november och den 19 december.
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§ 112

KS.2010.0527

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2011
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen skall uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden minst en vecka före
sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som
kommunfullmäktige bestämmer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 11
november 2010.
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktiges
sammanträden 2011 kungörs i Skånska Dagbladet, samt annonseras
i Lokaltidningen.
Yrkande
Annette Linander (C) yrkar att sammanträdena även ska kungöras
på kommunens hemsida.
Beslut
Under 2011 ska kommunfullmäktiges sammanträden
kungöras i Skånska Dagbladet samt annonseras i
Lokaltidningen och på kommunens hemsida.
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§ 113

Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 samt
Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011-2014
Ärendebeskrivning
Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och
Moderaterna överlämnar Prioriterade mål för Eslövs kommun
2011 samt Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011-2014.
Beslutsunderlag
Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011.
Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011-2014.
Yrkanden från Miljöpartiet de gröna.
Yrkanden
Håkan Larsson (MP) yrkar att Miljöpartiet de grönas yrkande tas in
i måldokumenten.
Fredrik Ottesen (SD) önskar ett förtydligande av majoritetens
tolkning av ordet mångfald.
Beslut
De överlämnade målen remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
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§ 114

KS.2010.0524

Avsägelse från Solweig Lewin (FP)
Ärendebeskrivning
Solweig Lewin (FP) avsäger sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige på grund av flyttning från kommunen.
Beslut
Solweig Lewin (FP) entledigas från uppdraget.
Avgången som ledamot i kommunfullmäktige anmäls till
länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
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§ 115

KS.2010.0548

Interpellation med rubriken ”Eslöv den stora förloraren i
det regionala trafikpusslet?”
Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) och Håkan Olsson (C) har lämnat in en
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind
(S) med rubriken ”Eslöv den stora förloraren i det regionala
trafikpusslet?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Cecilia Lind (S) förklarar sig beredd att svara på interpellationen vid
nästa sammanträde.
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§ 116

Anmälningar
Ärendebeskrivning
Följande anmälningar läggs till handlingarna:
KS.2010.0591
Länsstyrelsen i Skåne län: Beslut om upphävande av naturreservatet
Eslövs Allmänning i Eslövs kommun (NVR 2001514) med
tillhörande skötselplan.
KS.2010.0469
Länsstyrelsen i Skåne län: Beslut att prövning inte ska ske av Miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut den 13 oktober 2010, § 124
att anta detaljplan för fastigheten Harlösa 44:117.
SYNA: Eslövs kommun har den bästa tillväxten i Skåne län i 2010
års tillväxtindex. (Avser aktiebolagen i kommunen).
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