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§ 61

Ändring av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår att ärenden avseende anmälan av motion från
Lennart Nielsen (MP) samt avsägelse från Håkan Larsson (MP)
från uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden läggs till
efter ärende 16 respektive ärende 19.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes
förslag.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

KS.2010.0273

EU-policy och externt finansierade utvecklingsprojekt
Ärendebeskrivning
Under hösten 2009 genomförde PriceWaterhouseCoopers på
uppdrag av kommunens revision en översyn av kommunens EUarbete. Syftet med granskningen var att kartlägga kommunens
organisation kring EU-arbetet samt att utröna om kommunen i
optimal omfattning har utnyttjat de möjligheter som finns till EUfinansiering. I en revisionsrapport som inkom till kommunen den
28 januari 2010 ger revisionen ett antal rekommendationer att ta
ställning till i kommunens fortsatta EU-arbete. Kommunstyrelsen
gav den 2 mars 2010 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram en kommunövergripande EU-policy med tydliga mål och
strategier samt klargörande av nämndernas och utskottens ansvar i
EU-arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 att återremittera
ärendet för ytterligare förtydligande av policyn och uppdrog åt
kommunledningskontoret att ta fram en handlingsplan att
presenteras samtidigt som policyn tas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets utredning daterad den 19 maj 2010.
Kommunstyrelsens beslut om återremittering av ärendet den 6 juni
2010.
Plan för uppföljning av externt finansierade utvecklingsarbeten.
Kommunledningskontorets förtydligade förslag till policy för
externt finansierade utvecklingsarbeten.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 123.
Beredning
Kommunledningskontoret har tagit del av revisionens rapport och
delar inte fullt ut den bedömning och de slutsatser som gjorts. För
att komplettera den bild som framkommer i rapporten har
kommunledningskontoret dels gjort en översyn av andra
kommuners styrdokument inom området, dels fört samtal med
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62, forts.
förvaltningschefer, utvecklingschef och ekonomichef i kommunen
för att ta del av deras perspektiv och tankar. Sammantaget utgör
detta den utredning som ligger till grund för förslaget till policy och
förslag till beslut nedan.
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens uppdrag
ytterligare förtydligat förslaget till policy för externt finansierade
utvecklingsprojekt, i synnerhet med avsikten att underlätta
kommunstyrelsens möjlighet till kontroll och uppföljning. Avsnittet
Uppföljning av policy för externt finansierade utvecklingsarbeten
har förtydligats. En plan med instruktioner för hur nämnderna
årligen bör följa upp sitt arbete med externt finansierade
utvecklingsarbeten har tagits fram. Inom ramen för
årsredovisningen ska en sammanfattning av denna uppföljning
finnas med.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Policy för externt finansierade utvecklingsarbeten antas att
gälla från den 1 oktober 2010.
Samtliga nämnder och utskott ges i uppdrag att inom
ramen för ordinarie ekonomi- och styrsystem redovisa hur
de arbetar med externt finansierade projekt av betydelse
för nämndens verksamhet, enligt presenterad plan för
uppföljning
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att strategiskt
stödja förvaltningarnas arbete med extern finansiering,
framför allt EU-projekt

Expediering
Samtliga nämnder och utskott
Kommunrevisionen
Hemsidan
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

KS.2010.0619

Kapitaltillförsel i Kommuninvest
Ärendebeskrivning
Medlemmarna i föreningen Kommuninvest som består av nästan
samtliga svenska kommuner och landsting, har fått en inbjudan
efter enhälligt stämmobeslut att teckna förlagslån om högst en
miljard kronor i syfte att stärka kapitalbasen i det helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 7 juli
2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 10 augusti
2010, § 63.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 126.
Beredning
Den ökade kapitaliseringen syftar enligt inbjudan bland annat till att
fortsätta skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för föreningens
medlemmar och att bibehålla högsta möjliga rating samt att öka
beredskapen för exceptionella finansiella händelser.
Kapitalförstärkningen ska inte användas för att höja
Kommuninvests risknivå.
Lånet innebär att ränta utgår till de medlemmar som väljer att
teckna sin del av lånet. En pro-rata andel för Eslövs kommun
uppgår till 5,8 miljoner kronor. Lånet är på 30 år. Varje medlem
kan välja att teckna ett lägre belopp eller erbjuda ett lån på ett
högre belopp än tilldelad pro-rata andel mot en högre ränta.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna tecknande av förlagslån enligt
Eslövs kommuns pro-rata andel om 5,8 miljoner kronor samt att
finansieringen sker ur årets resultat.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63, forts.
Arbetsutskottet föreslår att tecknande av förlagslånet godkänns
enligt förslagen men att sista beslutssatsen om finansiering ur årets
resultat stryks.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Tecknande av förlagslån enligt Eslövs kommuns pro-rata
andel om 5,8 miljoner godkänns.

Expediering
Kommuninvest
Ekonomichefen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

KS.2010.0229

Verksamhetsberättelse för 2009 från Stiftelsen Gamlegård
i Billinge
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gamlegårds årsberättelse 2009 ska enligt stadgarna § 15
behandlas av Eslövs kommun avseende ansvarsfrihet för
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Gamlegård år 2009 samt för
Stockamöllans industrimuseum, resultat/-balansrapport och
revisionsberättelse.
Följebrev från förvaltningschef Eva Hallberg, Kultur och Fritid.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 27 maj
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 128.
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för stiftelsen Gamlegård
ansvarsfrihet för förvaltningen för 2009.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Styrelsen för stiftelsen Gamlegård beviljas ansvarsfrihet
för förvaltningen för 2009.
Expediering
Stiftelsen Gamlegård
Kultur och Fritid
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

KS.2010.0278

Ombudgetering av medel för ombyggnad av
Bergagymnasiets fasader
Ärendebeskrivning
Vid Servicenämndens möte den 14 oktober 2009, § 85 beslöt
nämnden att flytta fram investeringen av Bergagymnasiets fasad
(1,0 miljon kronor och ventilation 3,2 miljoner kronor), till 2010.
Servicenämndens avsikt var att prioritera in det i budgeten för
2010. Nämnden valde att istället ta upp projekten i begäran om
överföring av medel, vilket var formellt fel. Således är inte
investeringarna med i 2010 års budget och överföringen kom
endast att omfatta 500 000 kronor för projektet Bergagymnasiets
fasader. Detta projekt kräver ytterligare 1 miljon kronor för att
färdigställas.
Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 19 maj 2010, § 37.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 27 maj
2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 8 juni
2010, § 50.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 129.
Beredning
Finansiering kan ske genom att Medborgarhusets ombyggnad inte
kommer att behöva hela sitt anslag under 2010 och att nämnden
kommer att beakta detta i investeringsbudgeten för 2011.
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå, att
kommunfullmäktige omdisponerar 1 miljon kronor från
Medborgarhusets investeringsprojekt till ombyggnaden av
Bergagymnasiets fasader.
Servicenämndens förslag innebär att man återkommer med utökad
investeringsram motsvarande 1 miljon under 2011 för att kunna
färdigställa Medborgarhusets ombyggnad.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65, forts.
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot
Servicenämndens förslag.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att omdisponera 1 miljon kronor från
Medborgarhusets investeringsprojekt till ombyggnaden av
Bergagymnasiets fasader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
1 miljon kronor omdisponeras från Medborgarhusets
investeringsprojekt till ombyggnaden av Bergagymnasiets
fasader.

Expediering
Ekonomichefen
Servicenämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

KS.2010.0287

Medel för lekutrustning till Sallerupskolans skolgård
Ärendebeskrivning
Rektor Mona Grimbäck, Sallerupsskolan, har till Rådet för Hälsa
och Trygghet inkommit med en ansökan om installation av
lekutrustning för en hinderbana samt landhockeybana på den mark
som skolan disponerar för elever under skol- och fritid.
Frågan har diskuterats på skolan i samband med två trygghetsvandringar, dels den 23 februari 2010, dels den 5 maj 2010 i
närvaro av presidiet för Rådet för Hälsa och Trygghet,
representanter för SSP-gruppen (skola, socialtjänst, polis) i
området, närpolis, räddningstjänst, representanter för
boendeorganisationer i området, Ebo (Eslövs Bostads AB) med
flera.
Önskad förändring av skolområdet skulle leda till att barn och
ungdomar i området hade något som attraherar också på fritiden.
Enligt rektor är det viktigt att erbjuda något så att barnen/ungdomarna inte tar sig in till centrum över barriären Sallerupsvägen.
Många barn har svagt stöd hemma, varför skolan också vidtar
andra åtgärder som att förlänga skoldagen med möjlighet till
läxläsning och, i samverkan med Ebo, hitta möjlighet till en
träffpunkt inomhus.
Rådet för Hälsa och Trygghet ansluter till de bedömningar som
gjorts av skolpersonal i samråd med elever inför ansökan i samband
med trygghetsvandringarna och i samråd med SSP-gruppen och
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott avsätter medel för
åtgärden och överlämnar till Service och Teknik att, i egen regi eller
annans, genomföra densamma.
Beslutsunderlag
Ansökan om medel från rektor Mona Grimbäck, Sallerupskolan.
Ansökan från Rådet för Hälsa och Trygghet om medel för
utveckling av skolgården vid Sallerupskolan inklusive bilagor.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida 14 (38)

2010-09-27

Kommunfullmäktige

§ 66, forts.
Yttrande från Service och Teknik, Fastighet.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 28 maj
2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 8 juni
2010, § 52.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 130.
Beredning
Ärendet har inte beretts av berörd nämnd, Barn- och
familjenämnden vilket kommunledningskontoret anser bör ske före
fortsatt handläggning, även om ärendet bör hanteras skyndsamt.
Servicenämnden bör även få tillfälle att yttra sig. Barn- och
familjenämnden har medel i investeringsbudgeten till lekplatser
motsvarande 500 000 kronor per år. Kommunen har avtal kring
lekutrustning som troligen kan leverera önskad utrustning.
Kommunledningskontoret föreslår att Barn- och familjenämnden
och Servicenämnden ombedes att skyndsamt yttra sig i ärendet före
fortsatt beslutsprocess.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att från driftsbudgeten omdisponera
600 000 kronor till Servicenämnden för utveckling av skolgården
vid Sallerupsskolan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Expediering
Ekonomichefen
Servicenämnden
Justerares signatur

Beslut
Från driftsbudgeten omdisponeras 600 000 kronor till
Servicenämnden för utveckling av skolgården vid
Sallerupskolan.
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§ 67

KS.2010.0277

Ombudgetering av medel för Källebergsskolan
Ärendebeskrivning
I samband med översyn av befintliga skollokaler har
kommunstyrelsen den 4 maj 2010 fattat ett inriktningsbeslut
avseende framtida skollokaler. För att klara tidplanen anser
Servicenämnden att omarbetning av befintlig planering för
Norrevångsskolan och en start av planeringen för den nya
Källebergsskolan måste ske omgående.
Den tillgängliga ekonomiska investeringsramen för 2010 omfattar
5 miljoner kronor för Norrevångsskolan. Ytterligare medel
tillkommer i samband med uppgörelse med försäkringsbolaget om
ersättning för huvudsakligen branden på Norrevångsskolan.
Under 2010 kommer resurser att krävas för utredning och
projektering av Källebergsskolan och Norrevångskolan och
eventuellt mindre förberedelsearbeten avseende Norrevångsskolan.
Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 19 maj 2010, § 38.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 27 maj
2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 8 juni
2010, § 49.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 131.
Beredning
Servicenämnden föreslår att projekten startar omgående och att
ytterligare resursanvändning skall begäras i särskild ordning eller
redovisas i samband med investeringsbudgeten för 2011 eller i
planerna för 2012 och 2013.

Servicenämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå att kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor för
projektet återuppbyggnad av Norrevångskolan och anvisar 2
miljoner kronor för projektet Källebergsskolan.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67, forts.
Investeringsbeslut har inte fattats att bygga nya Källebergsskolan.
Återuppbyggnad av Norrevångskolan finns i investeringsbudgeten
med 5 miljoner kronor i år.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anvisa 2 miljoner för projektet
Källebergsskolan i utökad investeringsram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Kommunen och försäkringsbolaget har efter arbetsutskottets
sammanträde träffat överenskommelse om ersättningen för
branden på Norrevångsskolan 2008. Ersättningens storlek medför
att 2 miljoner kronor kan ombudgeteras från investeringsbudgeten
för återuppbyggnad av Norrevångsskolan.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
2 miljoner kronor ombudgeteras från projektet för
återuppbyggnad av Norrevångsskolan till projektet
Källebergsskolan.

Expediering
Ekonomichefen
Servicenämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

KS.2010.0058

Tillägg i investeringsbudget för utbyggnad av
förskolelokaler vid Harlösa skola
Ärendebeskrivning
Förskolan Backabo har i samråd mellan förvaltningarna Barn och
Familj respektive Service och Teknik avvecklats under slutet av
2009. Skälen till avvecklingen var både byggnadstekniska och
verksamhetsbaserade.
Service och Teknik har tillsammans med Barn och Familj tagit fram
ett tillbyggnadsförslag till Harlösa skola som anknyter till de lokaler
som anpassades för förskoleverksamhet redan i samband med
tillkomsten av den nya idrottshallen.
Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsprojektet den 26
oktober 2009 och en budget är inlagd på 3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 19 maj 2010, § 36.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 28 maj
2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 8 juni
2010, § 48.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 132.
Beredning
Efter anbudsöppning och kompletteringar konstateras att budgeten
inte räcker utan bör höjas med 500 000 kronor för att kunna
genomföras. Entreprenörerna är bara bundna till sina anbud i 60
dagar.
Förvaltningen föreslår att Servicenämnden anhåller om att
budgeten höjs med 500 000 kronor för projektets genomförande,
detta under förutsättning att Barn och Familj godkänner den ökade
hyreskostnaden.

Justerares signatur
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§ 68, forts.
Barn- och familjenämnden har beslutat (§ 10, 2010) att godkänna
den ökade hyreskostnaden för de tillkommande lokalerna på
Harlösa skola. Kostnaden hanteras av nämnden inom budgetram.
Servicenämnden beslutar att anhålla om att kommunstyrelsen
beviljar en budgethöjning på 500 000 kronor för projektet under
angiven förutsättning, samt att medel till detta tas på projekt
Toftabo eftersom dessa investeringsmedel ej kommer att brukas
fullt ut under innevarande år.
Beviljande av Servicenämndens förslag innebär att nämnden
återkommer inför budget 2011 med begäran om motsvarande
belopp för att kunna fullfölja projekt Toftabo.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja ett ökat anslag med 500 000 kronor
för projektet samt att medel till detta tas på projekt Toftabo.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslaget.
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
Ökat anslag med 500 000 kronor beviljas för projektet
förskolelokaler vid Harlösa skola. Medel till detta tas på
projekt Toftabo.

Expediering
Ekonomichefen
Servicenämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18 (38)

Sammanträdesprotokoll

Sida 19 (38)

2010-09-27
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§ 69

KS.2010.0047

Marieholmsbanan – förutsättningar för återupptagen
persontrafik Eslöv-Teckomatorp (tåg)
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Region Skåne,
Trafikverket och Eslövs kommun har sedan början av året haft i
uppdrag att undersöka möjligheterna för en återupptagen
persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg via Marieholmsbanan
med start den 1 december 2011. Frågan har i många år varit mycket
angelägen för kommunen. Arbetsgruppens senaste sammanträde
var den 17 augusti.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 30 augusti
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 133.
Beredning
Återupptagen persontrafik förutsätter investeringar och
medfinansiering (bidrag till Trafikverket) med cirka 80 miljoner
kronor. Region Skåne har fattat beslut om att bidra med 40
miljoner till Trafikverket. Ett lika stort belopp förutsätts från
Eslövs kommun. Kommunens finansieringsansvar blir i första
hand vägport Smålandsvägen och gång- och cykelport Norregatan
som beräknas kosta cirka 30 miljoner. Även en ny plattform i
Marieholm och en eventuell gång- och cykelport i Marieholm kan
komma att falla under kommunens ansvar. Förhandlingarna är
ännu inte avslutade. Besked väntas inom kort från Trafikverket om
den nödvändiga större reinvesteringen om 5-7 år för att möjliggöra
långsiktig persontrafik.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 augusti
lämnas en muntlig rapport från kommunens arbetsgrupp och
ekonomichefen får i uppdrag att sammanställa en skrivelse till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige där arbetsutskottet föreslår
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§ 69, forts.
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att
sammanlagt 40 miljoner under 2011 anslås till återupptagen
persontrafik på Marieholmsbanan samt att snarast återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till avtal med precisering av vilka
investeringsåtgärder respektive eventuell medfinansiering som blir
Eslövs kommuns ansvar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M)
och Annette Linander (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslut
Sammanlagt 40 miljoner under 2011 anslås till
återupptagen persontrafik på Marieholmsbanan.
Kommunstyrelsen ska snarast återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till avtal med precisering
av vilka investeringsåtgärder respektive eventuell
medfinansiering som blir Eslövs kommuns ansvar.

Expediering
Ekonomichefen
Trafikverket
Region Skåne
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§ 70

KS.2010.0378

Exploateringavtal för Drottningen S:1, del av
Ärendebeskrivning
Detaljplan för rubricerade område föreligger i beslut för antagande.
Med anledning av detta har exploateringsavtal upprättats mellan
kommunen och exploatören för reglering av genomförandet av
exploatering.
Beslutsunderlag
Exploateringsavtal för fastigheten Eslöv Drottningen S:1, del av
inklusive kartbilaga.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 12 juli
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 137.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S),
Anders Molin (C) och Henrik Wöhlecke (M) bifall till förslaget till
beslut.
Erik Lunderquist (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Cecilia Linds (S) med
fleras yrkande.
Beslut
Upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
Expediering
Eslövs Bostads AB
Exploateringschefen
Justerares signatur
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§ 71

KS.2009.0587

Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Borlunda
8:3, Viderup 1:7 samt Örtofta 4:2 och 6:9 i Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Inger Häglund, Anders Henriksson och Borlunda Kraft AB har
hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne ansökt
om tillstånd för uppförande av vindkraftverk på fastigheterna
Borlunda 8:3, Viderup 1:7 samt Örtofta 4:2 och 6:9, Eslövs
kommun. Ansökan är en revidering av tidigare inlämnad ansökan
från 2009. Ansökan avser att uppföra sex verk i stället för de
tidigare ansökta åtta verken.
Enligt lagstiftning från den 1 augusti 2009, miljöbalken 16 kap. 4 §,
får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd enligt miljöbalken till
en anläggning för vindkraft om den kommun där man avser
uppföra anläggningen har tillstyrkt det.
Eslövs kommun har beretts tillfälle att ange om den tillstyrker eller
avstyrker ansökan och även beretts tillfälle att i övrigt yttra sig över
ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen i Skåne, 2010-08-17.
Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnads förslag till beslut
daterat den 18 augusti 2010.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, den 18 augusti 2010,
§ 91.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 18 augusti
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 139.
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 18 augusti
2010, § 91 i yttrande till Länsstyrelsen i Skåne i själva
Justerares signatur
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§ 71, forts.
tillståndsärendet tillstyrkt en etablering enligt den reviderade
ansökan under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.
Nämnden konstaterar i sin motivering att antalet verk har
reducerats och att yttrandet har förtydligats avseende ansökans
förhållande till översiktsplanen. De tillkomna uppgifterna plus
riksdagens mål att öka andelen förnyelsebar energi motiverar
yttrandet.
Kommunledningskontoret delar Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens uppfattning i det nu reviderade
yttrandet till Länsstyrelsen i Skåne och anser att ansökan kan
tillstyrkas med den föreslagna utformningen och placeringen av
vindkraftsverken.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i
enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker ansökan om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk med den föreslagna
omfattningen på fastigheterna Borlunda 8:3, Viderup 1:7
samt Örtofta 4:2 och 6:9, Eslövs kommun.
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Länsstyrelsen i Skåne län
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§ 72

KS.2010.0405

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Enligt lagstiftningen från den 1 augusti 2009, miljöbalken 16 kap.
4 §, får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd enligt miljöbalken
till en anläggning för vindkraft om den kommun där man avser
uppföra anläggningen har tillstyrkt det.
Bestämmelsen säger inget om vilken instans i kommunen som ska
avgöra om tillstyrkande ska ske. Detta innebär att kommunen själv
ska avgöra om frågan skall ligga hos kommunfullmäktige eller hos
någon annan som företräder kommunen.
Förköpslagen upphörde att gälla från och med den 1 maj 2010. I
praktiken innebär det att det inte kommer att krävas in något
förköpsyttrande för en ansökan om lagfart som kommer efter den
sista april 2010.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 augusti
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 140.
Beredning
Tillstånd till uppförande av en vindkraftanläggning får bara ges om
kommunen tillstyrkt det. En eventuell avstyrkan behöver inte
motiveras och kan i sak inte överklagas, vilket får till konsekvens
att tillståndsprövningen inte kan fullföljas eller överprövas. Detta är
ett nytt inslag i lagstiftningen, det så kallade kommunala vetot i
vindkraftfrågor.
Någon delegering av beslutsrätten har inte beslutats avseende
kommunens tillstykan/avstyrkan i tillståndsärenden för vindkraft
enligt miljöbalken. Om inget annat beslutas är det således
kommunfullmäktige som beslutar i frågan.
Justerares signatur
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§ 72, forts.
Kommunledningskontoret föreslår att dessa beslut delegeras till
kommunstyrelsen genom att följande punkt införs i
kommunstyrelsens reglemente § 9:
i ärenden avseende tillståndsärenden för vindkraft enligt
miljöbalken 16 kap 4 § (kommunalt veto).
Kommunledningskontoret föreslår vidare att följande punkt stryks
i kommunstyrelsens reglemente § 9:
i förköpsärenden, besluta avstå från att utöva förköpsrätt.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
beslut i ärenden avseende tillståndsärenden för vindkraft enligt
miljöbalken 16 kap 4 § (kommunalt veto) tills vidare ska ligga hos
kommunfullmäktige. När kommunen antagit ny vindkraftpolicy
prövas frågan om delegering på nytt.
Delegering av beslut att avstå från att utöva förköpsrätt i
förköpsärenden borttages.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Beslut i ärenden avseende tillståndsärenden för vindkraft
enligt miljöbalken 16 kap 4 § (kommunalt veto) ska tills
vidare ligga hos kommunfullmäktige.
När kommunen antagit ny vindkraftpolicy prövas frågan
om delegering på nytt.
Delegering av beslut att avstå från att utöva förköpsrätt i
förköpsärenden borttages.
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Hemsidan
Kommunsekreteraren
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§ 73

KS.2009.0591

Bildande av naturreservatet Eslövs allmänning i Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 6 juni 2010,
§ 70 föreslagit kommunfullmäktige att besluta om bildande av
naturreservatet Eslövs allmänning med tillhörande skötselplan.
Förslaget har varit ute på samråd och utställning. Markägare,
sakägare, berörda myndigheter, intresseföreningar och allmänhet
har gett sina synpunkter på förslaget
Bestämmelserna finns i 7 kapitlet 4 § miljöbalken (1998:808).
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 6 juni 2010, §
70.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 augusti
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 141.
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anger bland annat följande
skäl för beslut:
Eslövs allmänning är ett tätortsnära område av betydelse för
rekreation och lek.
Området har lång kontinuitet som trädbärande mark och är av
kulturhistoriskt intresse då det en gång i tiden utgjorde byn Västra
Sallerups allmänning och var betesmark.
De biologiska värdena i området har förutsättning för att utvecklas
då området hyser rikligt med död ved, ett välutvecklat buskskikt
samt ett flertal stora grova träd, främst ek.
Eslövs allmänning är också ett geologiskt intressant område, då
nordostmoränen (en mycket blockrik morän) täcker marken.
Eslövs allmänning ingår i kommunens Naturvårdsprogram och
utgörs av ett ekdominerat mindre skogsområde i Eslövs tätort.
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§ 73, forts.
Kommunstyrelsen har i beslut den 12 januari 2010, § 3 yttrat sig i
utställningsskedet över förslaget till bildande av naturreservatet
Eslövs allmänning och inte haft något att erinra.
Eslövs kommun genom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
skall vara förvaltare av området. Beslut om skötselplan skall fattas i
kommunfullmäktige. Kostnaderna för skötsel kommer, som idag,
att fortsätta finansieras med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne län
enligt överenskommelse med länsstyrelsen.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservatet
Eslövs allmänning i Eslövs kommun i enlighet med Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C)
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om bildande av
naturreservatet Eslövs allmänning i Eslövs kommun i
enlighet med Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

Expediering
Länsstyrelsen i Skåne län
Intressenter
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 74

KS.2009.0591

Fastställande av skötselplan för naturreservatet Eslövs
allmänning i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad har utarbetat ett förslag
till beslut om bildande av naturreservatet Eslövs allmänning med
tillhörande skötselplan. Förslaget har varit ute på samråd och
utställning. Markägare, sakägare, berörda myndigheter, intresseföreningar och allmänhet har gett sina synpunkter på förslaget.
Kommunfullmäktiga ska besluta om bildande av naturreservatet
samt fastställa skötselplan.
Bestämmelserna finns i 3 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 6 juni 2010, §
71.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 augusti
2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 september 2010, § 142.
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anger följande skäl för
beslut:
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken skall en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett
naturreservat. Skötselplanen fastställs av kommunfullmäktige i
särskilt beslut i samband med reservatsbildningen.
Eslövs kommun har idag ansvar för skötseln av hela skogsområdet.
När området blir naturreservat kommer kostnader för skötsel att
fortsätta finansieras med det bidrag som Miljö och Samhällsbyggnad årligen ansöker om från länsstyrelsen.
Justerares signatur
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§ 74, forts.
Tömning av områdets befintliga hundlatriner ingår i Miljö och
Samhällsbyggnads driftavtal med Svevia. Denna åtgärd fortsätter
som förut även efter att hela området blivit naturreservat.
Kommunstyrelsen har i beslut den 12 januari 2010, § 3 yttrat sig i
utställningsskedet över förslaget till bildande av naturreservatet
Eslövs allmänning samt förslag till skötselplan och inte haft något
att erinra.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
skötselplan för naturreservatet Eslövs allmänning i Eslövs
kommun samt delegerar till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
att revidera skötselplanen vid behov.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skötselplan för
naturreservatet Eslövs allmänning i Eslövs kommun.
Kommunfullmäktige delegerar till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att revidera skötselplanen vid
behov.

Expediering
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 (38)

Sammanträdesprotokoll

Sida 30 (38)

2010-09-27

Kommunfullmäktige

§ 75

KS.2010.0317

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Cecilia Lind (S)
Ärendebeskrivning
Lesley Holmberg (FP) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind (S) angående Lagen om
Valfrihet i Eslöv.
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträdet i juni 2010, § 57 att
interpellationen får ställas.
Skriftligt svar har upprättats och överlämnats till interpellanten
samt övriga fullmäktigeledamöter.
Handling
Interpellation, Lagen om Valfrihet i Eslöv, Lesley Holmberg (FP).
Svar på interpellationen, Cecilia Lind (S).
Propositionsordning
Ordförande frågar om svaret på interpellationen kan anses
föredraget och finner att så är fallet.
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§ 76

KS.2010.0362

Anmälan av motion angående energibesparande åtgärder
på fritidssidan från Lennart Nielsen (MP)
Ärendebeskrivning
Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion med rubriken Angående energibesparande åtgärder på
fritidssidan.
Motionen remitteras till Servicenämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab) och
kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 15 oktober
2010.

Expediering
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Eifab
kommunstyrelsen
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§ 77

KS.2010.0418

Anmälan av motion med rubriken Inför ett fritt matval
från Annette Linander (C) och Jenny Eberyd (C)
Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) och Jenny Eberyd (C) har till
kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken Inför ett
fritt matval.
Motionen remitteras till Vård- och omsorgsnämnden, Kommunala
Pensionärsrådet (KPR) och kommunstyrelsen med begäran om
yttrande senast den 7 januari 2011.

Expediering
Vård- och omsorgsnämnden
KPR
kommunstyrelsen
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§ 78

KS.2010.0439

Anmälan av motion med rubriken Angående
parkeringstid från Lennart Nielsen (MP)
Ärendebeskrivning
Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion med rubriken Angående parkeringstid.
Motionen remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 7 januari
2011.

Expediering
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
kommunstyrelsen
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§ 79

KS.2010.0345

Val av ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
efter Marcus Svalner (SD)
Ärendebeskrivning
Markus Svalner (SD) entledigades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 juni 2010, § 59 från uppdraget som ledamot i
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige har att tillsätta den uppkomna vakansen.
Beslut
Till ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för
tiden intill utgången av 2010 utses Fredrik Ottesen (SD),
Kyrkogatan 7, 241 30 Eslöv.

Expediering
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 80

KS.2010.0266

Val av ersättare i Barn- och familjenämnden efter Rainer
Jussila-Långström (SD)
Ärendebeskrivning
Rainer Jussila-Långström (SD) entledigades vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2010, § 40 från
uppdraget som ersättare i Barn- och familjenämnden.
Kommunfullmäktige har att tillsätta den uppkomna vakansen.
Beslut
Till ersättare i Barn- och familjenämnden för tiden intill
utgången av 2010 utses Arvid Frandsen (SD),
Vassvägen 1, 247 97 Flyinge.

Expediering
Barn- och familjenämnden
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§ 81

KS.2010.0419

Avsägelse från Lise Bröndum från uppdrag som
styrelseledamot i Eslövs Industrifastigheter AB samt val
med anledning därav
Ärendebeskrivning
Lise Bröndum har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i
Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab).
Kommunfullmäktige har att enlediga Bröndum samt att utse ny
ledamot.
Beslut
Lise Bröndum entledigas från uppdraget.
-

Till ny ledamot i styrelsen för Eslövs Industrifastigheter
AB utses ekonomichef Tomas Nilsson.

Expediering
Eifab
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KS.2010.0441

Avsägelse från Håkan Larsson (MP) från uppdrag som
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i Vårdoch omsorgsnämnden.
Beslut
Håkan Larsson (MP) entledigas från uppdraget.
Till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden utses
Farid Albahadli (MP), Föreningstorget 2 D, 241 32 Eslöv.
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Vård- och omsorgsnämnden
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Anmälningar
Ärendebeskrivning
Följande anmälningar läggs till handlingarna:
KS.2010.0337
Länsstyrelsen i Skåne län: Överklagande av byggnadsnämndens
beslut att anta en detaljplan i Västra Eslöv, Bäckdala 2, del av
Sallerup 50:20 m fl i Eslövs kommun.
KS.2010.0360
Kommunrevisionen: Granskning av hantering av
bygglovsansökningar.
KS.2010.0438
Kommunrevisionen: Granskning av lönehanteringen.
KS.2010.0437
Sydvatten AB: Delårsrapport 2010.
KS.2010.0460
Barn- och familjenämnden: Kvalitetsredovisning för skola och
förskola 2009.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 38 (38)

