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§ 1

Val av justerare

Annette Linander (C) utses till att jämte ordföranden, justera protokollet den 13 
februari 2018.
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§ 2 KS.2017.0247

Införande av e-handel inklusive förstudien 

Ärendebeskrivning
Under 2017 har Kommunledningskontoret enligt uppdrag i budget genomfört en 
förstudie för införande av e-handel för kommunens verksamheter. I budget 2018 har 
det beslutats att införa e-handel under 2018. Förstudien innehåller förslag på hur 
införandet fram till ett fullt utbyggt system ska genomföras och initiala kostnader 
fram till dess att införandet går med finansiellt överskott. Uppstartsprojektet pågår 
1,5 till 2 år till en investeringsutgift av 1,1 miljon kronor per år. Från och med år 3 är 
de initiala investeringarna betalda.
 
Med e-handel avses i detta sammanhang att använda IT-stöd för arbetsflödet för 
beställning, leverans och fakturahantering för varor och tjänster samt centrala 
resurser för utveckling, styrning och kontroll av inköp, sortiment och priser.

E-handel kommer att minska kommunens kostnader för inköp, förenkla inköp, 
minska tidsåtgången för verksamheten samt öka inköp från kommunens 
avtalspartners.

Acando AB har genomfört förstudien gällande införande av e-handel i Eslövs 
kommun under ledning av kommunens inköpssamordnare. Syftet med förstudien är 
att ta fram ett beslutsunderlag inklusive rekommendation kring hur Eslövs kommun 
ska införa e-handel. Resultatet av förstudien är sammanställt i ”Förstudierapport - 
Införande av e-handelslösning”.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Förstudie avseende införande av e-handel
 Förstudierapport avseende införande av e-handelslösning i Eslövs kommun

Beredning
Det yttersta målet med att införa e-handel är att inköpsprocessen effektiviseras så att 
tid frigörs i kärnverksamheterna till att utföra tjänster åt kommunens brukare med 
bibehållen eller till och med högre kvalitet till en lägre kostnad.

För att möta de kommande årens utmaningar avseende en högre nyttjandegrad av 
skattemedel, krävs effektivisering av arbetsmetoder och processer.

Initialt leder ett införande av e-handelslösningen till ökade kostnader, men med ett 
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successivt förändrat beställningsbeteende och med en välfylld e-handelslösning 
överstiger nyttorna inom tre år merkostnader och investeringsbehov. Under en 
femårsperiod uppgår den ackumulerade nyttan till 8 miljoner kronor.

Effekterna och vinsterna av ett införande av e-handel kommer att ske ute i 
verksamheterna; kostnadsnyttor i form av bättre inköp och tidsnyttor genom en 
effektivare beställnings- och fakturaprocess. Kostnaderna för införandet kommer 
dock att belasta kommunens ekonomiavdelning, men dessa understiger flerfaldigt 
nyttorna i ett längre perspektiv.

Vidare påverkar e-handel andra processer i kommunen, till exempel införande av 
samordnad varudistribution, ett projekt där kommunen deltagit under Länsstyrelsens 
ledning. E-handel är en förutsättning för och första steget till samordnad 
varudistribution om och när beslut om samordnad varudistribution fattas.
 
Kommunledningskontoret anser att e-handel bör införas med förstudierapporten som 
underlag och att rekrytering av en e-handelsansvarig påbörjas.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag samt tillägger att uppföljning av 
införandet av e-handel ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
 
Janet Andersson (S), Annette Linander (C) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut med Johan Anderssons (S) 
tilläggsyrkande.

Beslut
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att införa e-handel i kommunens 
verksamheter med förstudierapporten som underlag samt uppdrag att rekrytera en e-
handelsansvarig.
- Finansiering av projektet sker inom Kommunledningskontorets investeringsmedel 
fram till dess systemet är i fullskalig drift om cirka 1,5 till 2 år från uppstart.
- Uppföljning av införandet av e-handel återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kommunledningskontoret, Birgitta Petersson
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§ 3 KS.2017.0564

Slutrapport Fritidsbanken 2017 

Ärendebeskrivning
Välfärdsprojektet Fritidsbanken var ett tvåårigt projekt som pågick under 2016 och 
2017. Projektägarskapet låg hos Kultur och Fritid, projektet genomfördes i 
samverkan med Arbete och försörjning.
I tidigare genförda välfärdsprojekt har det identifierats att en del av barnen i Eslövs 
kommun inte deltar i föreningslivet på grund av ekonomiska hinder. Samtidigt visar 
Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning att det överlag har blivit dyrare inom 
alla barn- och ungdomsidrotter. Fritidsbanken fungerade som en utlåningsverksamhet 
av idrottsutrustning, till vilket allmänheten skänker delar av materialet. Genom 
Fritidsbanken ville projektet möjliggöra utlåning av utrustning och därmed minska 
kostnaderna kopplade till idrott. Projektet strävade efter att alla, oavsett ekonomiska 
förutsättningar, ska ha möjlighet att delta i idrotts- och motionsverksamhet på sin 
fritid.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Slutrapport Fritidsbanken
 Projektavslutsrapport avseende Fritidsbanken

Beredning
Slutrapporten är inskickad av projektägare till välfärdsgruppen som har godkänt den.

Yrkanden
Christine Melinder (M), Håkan Larsson (MP) och Janet Andersson (S) yrkar bifall 
till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kultur- och Fritidsnämnen
Nämnden för arbete och försörjning
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 4 KS.2017.0565

Slutrapport Effektutvärdering av sociala investeringar 2017 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har tidigare genomfört en processutvärdering av arbetet med den 
sociala investeringsbudgeten. Utvärderingen mynnade bland annat ut i bedömningen 
att möjligheten att mäta effekter av utvecklingsarbetet behövde utvecklas ytterligare, 
varpå denna effektutvärdering initierades med start hösten 2017.
Den urspungliga ambitionen var att genom det pågående välfärdsprojektet 
Mötesplats Rönneberga som praktiskt exempel, konstruera en uppföljningsmodell för 
välfärdsprojekt. Denna ambition prioriterades dock ned halvvägs in i uppdraget, 
istället prioriterades möjligheten att redan mycket tidigt in projekt (det vill säga då 
ansökningar inför 2018 formuleras utifrån inkomna idéer) bygga in former för 
uppföljning.
Förutsättningarna ändrades i och med beslutet att halvera sociala 
investeringsbudgeten 2018, vilket medförde att ingen av de 13 stycken inkomna 
idéer för 2018 kunde beviljas medel för projekt. Uppdraget ändrade därför åter 
riktning något med mer betoning på hur Eslövs kommun bör arbeta med satsningar 
inom detta område generellt, med eller utan medel från en social investeringsbudget.

Utvärderingen har tagit utgångspunkt i vad Eslövs kommun har gjort framgångsrikt 
och bör vårdas inom arbetet med folkhälsa och sociala investeringar, samt vad som 
kan och bör utvecklas.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Slutrapport Effektutvärdering 2017
 Slutrapport från Ernst & Young (EY) avseende Eslövs kommuns sociala 
investeringar 2017

Beredning
Uppdraget att genomföra en effektutvärdering tilldelades, genom en 
direktupphandling, till Ernst & Young AB i april 2017. Uppdraget genomfördes 
hösten 2017. Slutrapporten är godkänd av välfärdsgruppen.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S), Håkan Larsson (MP) och Catharina 
Malmborg (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 5 KS.2017.0566

Anslutning till Skånes jämställdhetsstrategi – Ett jämställt Skåne 

Ärendebeskrivning
Ett jämställt Skåne är hela Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att ansluta till 
strategin blir Eslövs kommun del av ett skånskt nätverk av aktörer som kan utbyta 
erfarenheter, göra gemensamma insatser och använda sig av varandras arbete. Att 
ansluta till strategin innebär även tillgång till kompetenshöjande insatser från 
länsstyrelsen, stöd i jämställdhetsarbetet och en möjlighet att se hur arbetet i Eslövs 
kommun bidrar till uppfyllandet av målen i Skåne. Utöver detta blir Eslövs kommun 
genom att ansluta sig till strategin en föregångare och viktig ambassadör för 
jämställdhetsfrågor.
 
Eslövs kommun förpliktigar sig inte till något genom anslutning till Skånes 
jämställdhetsstrategi. Kommunen behöver alltså inte rapportera in något eller skriva 
en handlingsplan för sitt bidrag, utan ansluter sig med sitt befintliga 
jämställdhetsarbete.
 
2007 antog kommunfullmäktige i Eslövs kommun Europeisk deklaration om 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-
deklarationen). En handlingsplan som ger stöd och vägledning för att genomföra det 
som står i deklarationen antogs 2012.
 
CEMR-deklarationen identifierar ett antal principer och artiklar för ökad jämställdhet 
ur ett medborgarperspektiv. Uppföljning av handlingsplanen skedde 2015 och ska 
enligt beslut i kommunstyrelsen den 2 februari 2016 även följas upp 2018. 
Anslutning till Skånes jämställdhetsstrategi ger ett mervärde och stöd i 
genomförandet av handlingsplan för CEMR. Genom arbetet med handlingsplan för 
CEMR bidrar Eslövs kommun även till uppfyllandet av vissa mål i Skånes 
jämställdhetsstrategi.

Kommunledningskontoret föreslår att Eslövs kommun (med handlingsplan för 
CEMR) ansluter sig till Skånes jämställdhetsstrategi.

Beslutsunderlag
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 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Anslutning till Skånes 
jämställdhetsstrategi
 Ett jämställt Skåne- Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Beredning
Förslag till beslut är gemensamt framtaget av HR- och Tillväxtavdelningen.

Yrkanden
Janet Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M), Håkan Larsson (MP), Annette Linander 
(C), Johan Andersson (S) och David Westlund (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag att ansluta till Skånes jämställdhetsstrategi.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag att Eslövs kommun 
ansluter sig till Skånes jämställdhetsstrategi.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande:
"För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har 
exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför 
lagen och känna sig trygga och respekterade. Vår uppfattning är att det är helt upp till 
individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där 
varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om 
detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, 
i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.
Givetvis ska vi därför verka för individuell frihet där ingen begränsas på något sätt 
utifrån sitt kön. Det gäller dock att göra åtskillnad mellan att hindra diskriminering 
och motarbeta negativa normer, och att å andra sidan ingripa för långt i vars och ens 
möjlighet till egna val. Likaså gäller det att titta på de jämställdhetsproblem som 
finns ur två perspektiv, både mannens och kvinnans.
Vi välkomnar en jämställdhetsstrategi som verkligen syftar till att förbättra den 
individuella friheten och livskvaliteteten för både kvinnor och män. Denna 
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jämställdhetsstrategi lever dock inte upp till det, då den i vissa avseenden tappar ett 
av två perspektiv och även inkräktar på de individuella valen som görs i respektive 
familj och av varje enskild individ.
Några exempel på vad i strategin vi har invändningar emot ges nedan.
”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”
Visst bör män och kvinnor dela ansvaret för detta, men det måste vara upp till varje 
familj att göra en fördelning som passar ihop med aktuell livssituation och 
familjemedlemmarnas behov och önskemål. I de fall där den ena parten jobbar 
väldigt mycket mer än den andra och bidrar mer när det gäller ekonomin blir detta ett 
orimligt mål utöver att det handlar om en privat sak som regionen inte bör lägga sig i. 
"

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 6

Information om projektet att skapa fria vandringsvägar i Rönneå

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har fått förfrågan från Klippans kommun om hjälp till 
medfinansiering för utrivning av dämmen i Rönneå vid kraftverken i Klippan för att 
skapa fria vandringsvägar för fisk, återställa ån till ett mer naturligt vattendrag och ge 
möjligheter för det rörliga friluftslivet. Klippans kommun har initierat arbetet och för 
dialog med kraftverken om inlösen av mark vid kraftverken.
 
För att driva projektet har Klippans kommun anställt en projektledare, Tord 
Andersson som presenterar projektet för kommunstyrelsen.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 7 KS.2018.0031

Förslag att inte utlysa resterande medel ur sociala 
investeringsbudgeten 2018 

Ärendebeskrivning
I budget för 2018, antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017, avsätts 1 
miljon kronor till kommunens sociala investeringsbudget, detta är en halvering 
jämfört med tidigare år då 2 miljoner kronor har avsatts. Syftet med den sociala 
investeringsbudgeten är att möjliggöra förebyggande och främjande insatser som kan 
minska risken för utanförskap och ge minskade kommunala kostnader.

Vid beslut om tilldelning av medel för välfärdsprojekt 2017 fanns det två projekt som 
hade en tilltänkt projektperiod även under 2018; Mötesplats Rönneberga och 
Kapprumsbibliotek. Projekten föreslogs tilldelning av ansökta medel för 2018 under 
förutsättning att beslut om ytterligare tilldelning av sociala investeringsmedel togs i 
budgetförhandlingarna för 2018.

Välfärdsprojektet Mötesplats Rönneberga har ansökt om 690 000:- för 2018 och 
Kapprumsbibliotek har ansökt om 80 000: - för 2018, det lämnar 230 000:- kvar i 
den sociala investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Sociala investeringsbudgeten 2018

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att inte utlysa resterande medel i sociala 
investeringsbudgeten för ansökningar om att genomföra välfärdsprojekt.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S), Catharina Malmborg (M) och Håkan 
Larsson (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag att inte utlysa 
resterande medel i sociala investeringsbudgeten för ansökningar om att genomföra 
välfärdsprojekt.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 8 KS.2018.0027

Förslag att ta fram en överenskommelse med idéburen sektor 

Ärendebeskrivning
Nationellt så väl som i Eslövs kommun står vi inför komplexa samhällsutmaningar 
som kräver ett uthålligt, långsiktigt och ständigt nytänkande arbetessätt som anpassas 
efter lokala behov.
Inom idéburen sektor i Eslövs kommun finns ett engagemang som på grund av 
rådande strukturer inte utnyttjas fullt ut. Idéburen sektor skulle i större utsträckning 
än idag kunna utgöra en viktig del av arbetet för en socialt hållbar utveckling. Genom 
kunskap, erfarenhet och engagemang på gräsrotsnivå kompletterar de kommuners 
och myndigheters verksamhet.

En omvärldsspaning visar flera goda exempel på hur andra kommuner genom en 
medskapande process har tecknat en överenskommelse för samverkan med idéburen 
sektor. Att teckna en överenskommelse med idéburen sektor skulle för Eslövs 
kommun innebära möjligheten att på nya sätt ta sig an samhällsutmaningar inom till 
exempel vård, omsorg, skola och sysselsättning. Idéburen sektor är en resurs som kan 
tillföra andra och nya värden än vad Eslövs kommun eller vinstdrivande företag kan 
göra.

För idéburen sektors del skulle en överenskommelse med kommunen innebära utökat 
inflytande och större möjligheter att vara aktörer inom socialt hållbar utveckling. 
Gemensamt är att en fungerande överenskommelse bidrar till ökad delaktighet och 
stärker den lokala demokratin.

Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en 
överenskommelse om samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. 
Nyckelpersoner i Eslövs kommun och idéburen sektor kommer att involveras i 
processen. Medel för detta föreslås belasta sociala investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Förslag att ta fram en överenskommelse 
med idéburen sektor i Eslövs kommun
 Projektplan Överenskommelse med idéburen sektor
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Beredning
Projektplanen är framtagen av projektledare Erika Hjelm och projektägare Åsa 
Simonsson. Kultur och Fritids, Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg har varit 
involverade i framtagandet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Håkan Larsson (MP), Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
överenskommelse om samverkan med idéburen sektor i Eslövs kommun.
- Kostnaderna, á 110 000:- kronor, belastar sociala investeringsbudgeten.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 9 KS.2018.0057

Förslag till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas 
etablering 

Ärendebeskrivning
Överenskommelsen avser att Eslövs kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
ska arbeta utifrån en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering i 
arbetslivet. Den lokalt framtagna modellen bygger på ett gemensamt kartläggnings- 
och analysarbete och en beskrivning av hur vi fortsättningsvis ska organisera och 
bedriva arbetet i olika jobbspår.
Överenskommelsen har tagits fram mot bakgrund av Delegationen för unga och 
nyanlända i arbete (DUA) nationella uppdrag att stödja lokal aktörer att utveckla nya 
samverkansformer för nyanländas etablering. Kommunstyrelens ordförande ska 
underteckna överenskommelsen som sedan, tillsammans med den beskrivna 
modellen, ska översändas till DUA senast 28 februari. Ett finansiellt stöd om 200 000 
kronor har redan utgått från DUA till Arbete och Försörjning (AoF) som stöd i 
framtagandet av modellen.

Beslutsunderlag
 Förslag till Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas 
etablering
 Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering
 Kartläggning lokala kompetensbehov
 Sammanställning av yrkesgrupper inom etableringen
 Yrkesgrupper
 Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan
 Jobbspår
 Kartläggning målgruppens sammansättning

Beredning
Modellen för samverkan innehåller en kartläggning och analys av det lokala 
kompetensförsörjningsbehovet, målgruppens sammansättning och behov, en 
beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och organiseras, en beskrivning av sex 
jobbspår samt en beskrivning av hur kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt 
avser att stödja de unga nyanlända som inte har en fullföljd gymnasieutbildning i 
syfte att fullfölja en gymnasieutbildning och att etablera sig på arbetsmarknaden.
Överenskommelsen och modellen för samverkan har arbetats fram mellan 
tjänstepersoner och chefer vid Arbetsförmedlingen i Eslöv, Arbete och Försörjning, 
Kultur och Fritid, Vuxenutbildningen (Barn och Utbildning), 
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Kommunledningskontoret och Eslövs folkhögskola. Arbetet har varit en fortsättning 
på redan befintligt samarbete inom ramen för Lokal överenskommelse om 
samverkan (LÖK) och det av Kommunförbundet Skåne initierade projektet Bred, 
strategisk och operativ samverkan (BOSS).

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till överenskommelse om fördjupad 
samverkan om nyanländas etablering .

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 10 KS.2018.0017

Remissvar angående Sydarkiveras utveckling 

Ärendebeskrivning
Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt komplext 
och kostsamt åtagande. Sydarkivera har sedan kommunalförbundet bildades 2015 
bistått sina medlemmar med råd och stöd när det gäller arkivhantering. Från och med 
2016 har förbundsmedlemmarna succesivt beslutat att överlämna 
arkivmyndighetsfunktioner till förbundsstyrelsen. Förbundet har påbörjat arbetat med 
tillsyn och digitala arkivleveranser, samt infört en grundplattform för digitalt 
bevarande.

Detta, och tillkomsten av nya medlemskommuner, innebär att det finns nya 
möjligheter för vidareutveckling av verksamheten. Frågor har även uppkommit 
rörande den juridiska situationen kring konceptet att dela arkivmyndighetsfunktioner. 
Därför har Sydarkivera beslutat att följa upp sin nyttorealisering från 2015-2016 samt 
även utreda vilka inriktningsbeslut som ska fattas av förbundsfullmäktigte inför den 
framtida utvecklingen. Man har tagit fram ett beslutsunderlag för fortsatt utveckling 
av förbundets bastjänster där man bland annat konstaterar att organisationen behöver 
anpassas bland annat med regionala noder och nätverk för bättre service till 
medlemmarna. Ett annat förslag är en tydligare uppdelning och beskrivning av de 
uppgifter som Sydarkivera utför på förbundsmedlemmarnas uppdrag.

Som förbundsmedlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera har Eslövs kommun 
ombetts att yttra sig över den rapport som arbetsgruppen har lämnat.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; yttrande avseende Sydarkiveras 
utveckling
 Sydarkiveras verksamhetsutveckling

Beredning
Rapporten föreslår att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas som ett 
kommunalförbund, att Sydarkivera ska fortsätta vara gemensam arkivmyndighet och 
att varje medlemskommun ska ta ställning till om de vill lämna över hela 
arkivmyndighetsansvaret till Sydarkivera, eller behålla vissa delar själv.

Även förbundets tidigare ställningstaganden om uppdelning av verksamheten i 
bastjänster och anslutande tjänster föreslås ligga fast. Förbundet ska dock fortsätta att 

Sida 21 (40)



Sammanträdesprotokoll
2018-02-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

utreda vilka anslutande tjänster som ska kunna erbjudas förbundsmedlemmarna i 
framtiden, det vill säga, undersöka vilka ytterligare anslutande tjänster än de som 
erbjuds i dagsläget kan komma att erbjudas i framtiden.

Rapporten föreslår även att Sydarkiveras förvaltning utreder egna fysiska 
förbindelser för säkra nätverk mellan arkivdepåerna för att säkerställa tätare 
säkerhetskopiering, tätare kontinuerlig replikering och minskad tid för återställning 
vid driftstörningar.

Ytterligare ett förslag är att försöka minska restider genom att avsätta resurser för att 
kunna erbjuda webbutbildningar samt olika former av möten på distans. För att 
underlätta för medlemmarna föreslås det även att förbundet upprättar lokala noder, 
en i Vimmerby, och en i Hässleholm. I anslutning till detta finns det även tankar på 
att införa lokala samordnare som till viss del ska vara knutna till de regionala 
noderna.

Förbundets framtida ökning ska ske planerat och i den takt som bestäms av 
förbundsfullmäktige.

I rapporten föreslås det även att Sydarkivera ska ta fram en skrivelse till 
arkivutredningen som medlemmarna kan anta som sin gemensamma skrivelse och att 
förbundet eventuellt anlitar en extrern juridisk expert för att närmare utreda juridiska 
komplikationer som kan uppkomma i samband med att ha en delad arkivmyndighet.
Eslövs kommun har inga invändningar mot de slutsatser som arbetsgruppen har lagt 
fram i sin rapport. Kommunen ser särskilt positivt på att Sydarkivera förtydligar vad 
som ingår i bastjänsterna, utvecklingen mot regionala noder samt att ta fram en 
gemensam skrivelse till arkivutredningen.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar yttrandet och översänder det till Sydarkivera.

Beslutet skickas till
Sydarkivera
Kommunledningskontoret, Maria Beckman
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§ 11 KS.2018.0016

Revidering av arkivreglemente 

Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunen den 1 januari 2018 har gått med i 
kommunalförbundet Sydarkivera behöver kommunen ett nytt arkivreglemente där 
Sydarkivera utses till arkivmyndighet. I reglementet regleras de befogenheter som 
Sydarkivera har som arkivmyndighet, de befogenheter kommunstyrelsen har som 
lokal arkivmyndighet, samt de olika myndigheternas (nämnder och bolag) ansvar för 
allmänna handlingar samt hur dessa ska hanteras i kommunen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av nytt arkivreglemente
 Förslag till nytt arkivreglemente för Eslövs kommun
 Bilaga till arkivreglemente för Eslövs kommun
 Eslövs nuvarande arkivreglemente reviderat år 2013

Beredning
I och med inträdet i kommunalförbundet Sydarkivera behöver Eslövs kommun anta 
ett nytt arkivreglemente. Det nya reglementet utgår från Sydarkiveras mall för 
arkivreglementen, men är anpassat för Eslövs kommun. Det nya reglementet innebär 
främst ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan Sydarkivera som gemensam 
arkivmyndighet, den lokala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) och 
myndigheterna inom Eslövs kommun, inklusive de majoritetsägda bolagen.

Utöver den förändrade ansvarsfördelningen innebär det nya reglementet i huvudsak 
inga förändringar mot det nuvarande utan informationen har flyttats om för att 
tydliggöra och förenkla dokumentet.

Det finns en ny bilaga till reglementet som förklarar och formaliserar 
arkivorganisationen hos myndigheterna med arkivansvariga och 
arkivredogörare/arkivombud. I bilagan finns även information om 
arkivbeskrivningar, arkivförteckning, dokumenthanteringsplan, och 
informationssäkerhet. Det finns även en lista på definitioner av de termer som 
används i reglementet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till arkivreglementet att gälla från 
och med den 15 mars 2018, varvid nuvarande arkivreglemente, antaget av 
fullmäktige den 30 september 2013 upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 12 KS.2017.0576

Hemställan till Länsstyrelsen om fortsatt operativ tillsynsansvar enligt 
miljöbalken avseende Håkan Nilsson anläggning för djurhållning på 
Remmarlöv 15:1 

Ärendebeskrivning
Hemställan avser Håkan Nilsson fjäderfäanläggning inom Remmarlöv 15:1. Enligt 
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet 
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om 
kommunfullmäktige begär det. Eslövs kommun har den kunskap och de erforderliga 
resurser som krävs för att bedriva operativ tillsyn över de tillsynsobjekt som är 
föremål för denna hemställan. Eslövs kommun bedriver sedan tidigare tillsyn över 
det tillståndspliktiga lantbruk som också utgör så kallade Industrial Emissions 
Directive-anläggningar (IED). Erfarenheten från den tidigare utförda tillsynen på 
övertagna objekt är att det fungerar väl.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Hemställan om övertagande av operativ 
tillsyn inom fjäderfäverksamhet inom Remmarlöv 15:1
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 204, 2017 Hemställan inom 
Remmarlöv 15:1

Beredning
Gällande beslut från den 29 januari 2015 avseende överlåten tillsyn innebär att för 
tillkommande verksamheter ska ny hemställan göras. Eftersom tillsyn redan görs av 
Eslövs kommun idag är både kommun och Länsstyrelse överens om att Eslövs 
kommun fortsätter tillsynen även om verksamheten nu utökats.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås göra en hemställan till Länsstyrelsen om fortsatt 
operativ tillsynsansvar enligt miljöbalken avseende Håkan Nilsson anläggning för 
djurhållning på Remmarlöv 15:1.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 26 (40)



Sammanträdesprotokoll
2018-02-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sida 27 (40)



Sammanträdesprotokoll
2018-02-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 KS.2018.0030

Förslag till godkännande av Samverkan höghastighetsjärnväg 
Hässleholm-Lund 

Ärendebeskrivning
Den 24 mars 2017 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en 
nationell plan för utveckling av transportsystemet (NTI) för perioden 2018-2029. I 
direktivet pekades sträckan Hässleholm-Lund ut och nya stambanor för 
höghastighetståg ska byggstartas under planperioden. Trafikverket lämnade sitt 
förslag till en ny NTI den 31 augusti 2017 och den har sedan dess gått på remiss till 
olika parter. Definitivt beslut om budget tas av riksdagen under våren 2018.

Sverigeförhandlingen har slutförts under 2017 och de har skrivit avtal med 
stationsorter om bland annat bostadsbyggande. En av förutsättningarna i tecknade 
avtal har varit att det ska byggas en höghastighetsjärnväg med en hastighet på 320 
km/h. Trafikverket säger i sitt remissförslag att om höghastighetsjärnvägen ska 
byggas med anslagsfinansiering kommer utbyggnadstakten att bli så lång att det inte 
är ekonomiskt försvarbart att bygga för en högre hastighet än 250 km/h. 
Sverigeförhandlingen förordar att staten lånar till byggandet av järnvägen för att få 
en snabb utbyggnadstakt, och Trafikverket säger att en lånefinansiering kan motivera 
en högre hastighet.

Trafikverket i Malmö kallade den 1 september 2017 till ett möte med berörda parter i 
Skåne. På mötet deltog politiker och tjänstemän från kommunerna Lund, Eslöv, Höör 
och Hässleholm, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. På mötet fastslogs att det är 
nödvändigt att samverka i frågan om en framtida höghastighetsjärnväg, och en 
tjänstemannagrupp fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ett gemensamt 
samarbetsavtal. En styrgrupp formerades bestående av politiker och högre tjänstemän 
ur respektive organisation.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; godkännande till Samverkan inför 
högastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund
 Information om samverkan avseende införande av höghastighetsjärnväg mellan 
Hässleholm och Lund
 Ytterligare information om samverkan avseende införande av 
höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund
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Beredning
Under hösten har tjänstemän från Eslövs, Höörs, Lunds och Hässleholms kommuner 
träffat tjänstemän från Trafikverket, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne för att 
gemensamt arbeta fram ett förslag för samverkan. Gruppen har träffats vid tre 
tillfällen och däremellan har arbetet stämts av inom respektive organisation. 
Styrgruppen har träffats vid ett tillfälle och diskuterat avtalet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Tony Hansson (S), Janet Andersson (S) och Håkan Larsson 
(MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund.

Beslutet skickas till
Trafikverket
Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Lunds kommun
Hässleholms kommun
Höörs kommun
Kommunledningskontoret, Magnus Månsson
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§ 14 KS.2017.0587

Förslag till ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande 
taxa för felparkeringsavgifter 

Ärendebeskrivning
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med
mera innehåller bestämmelser om parkeringsanmärkning enligt lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift och bestämmelser om betalning av felparkeringsavgift till
Transportstyrelsen. Den innehåller också en förteckning på överträdelser. Till varje
slag av överträdelse hör en tvåsiffrig kodbeteckning som anges på
parkeringsanmärkningen tillsammans med överträdelsen i klartext.

En översyn har genomförts och en ny förteckning i anslutning till
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med
mera (TSFS 2016:116) har tagits fram.

Eslövs kommuns författningssamling nr 34A (beslutat i kommunfullmäktige den 24 
november 2008, reviderad den 15 juni 2015) om taxa för felparkeringsavgifter i 
Eslövs kommun stämmer inte längre överens med Transportstyrelsens 
författningssamling TSFS 2016:116. Detta kan leda till problem vid rättliga processer 
vid överklagan av utfärdade parkeringsanmärkningar.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut: Ändring av Eslövs kommuns 
författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 200, 2017 Förslag på ändring 
av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter
 Transportstyrelsens författningssamling Förslag på ändring av Eslövs kommuns 
författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter
 Reviderat förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande 
taxa för felparkeringsavgifter
 Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter

Beredning
Genom att följa Transportstyrelsens författningssamling även på lokal nivå
minimeras risken för fel i processen vid utfärdande av parkeringsanmärkningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ändringar i Eslövs kommuns 
författningssamling ska göras enligt nedan:
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1. Överträdelsekod 10 utgår och ersätts av överträdelsekod 20, 21, 22 samt 23.
2. Överträdelsekod 11 utgår och ersätts av överträdelsekod 24.
3. Överträdelsekod 12 utgår och ersätts av överträdelsekod 25.
4. Överträdelsekod 13 utgår och ersätts av överträdelsekod 26.
5. Överträdelsekod 14 utgår och ersätts av överträdelsekod 27.
6. Taxan är 300 kronor för överträdelsekod 20, 21, 22 samt 23.
7. Taxan 400 kronor för överträdelsekod 24, 25, 26 samt 27.
 
För att underlätta hanteringen av framtida ändringar av Transportstyrelsens 
föreskrifter föreslår Kommunledningskontoret att Eslövs kommuns 
författningssamling följer Transportstyrelsens, och att ändringar i överträdelsekoder 
kan göras utan politiskt beslut. Eventuella justeringar av taxebelopp måste däremot 
fortfarande beslutas av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att revidera Eslövs kommuns författningssamling så 
att dessa överensstämmer med Transportstyrelsens föreskrifter av överträdelser.
- Kommunfullmäktige föreslås att besluta att Eslövs kommuns författningssamling 
34A om taxa för felparkeringsavgifter i Eslövs kommun, vid varje tid gällande ska 
spegla Transportstyrelsens författningssamling.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 15 KS.2018.0032

Remissvar, En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 
2017:73 

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att låta utreda hur statliga bedömningar av 
bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering. I utredningen föreligger 
nu ett delbetänkande, vilket remitterats till olika bostadsaktörer. Utredningen slår fast 
att en ordning där nationella bedömningar fördelas på kommuner, uppifrån och ner, 
inte är ändamålsenliga. Kommuners huvudansvar för bostadsförsörjningen medför att 
de ”själva måste få ta ansvar” för att bedöma behovet av nya bostäder i den egna 
kommunen. Utredningen har vidare föresatt sig sträva mot att det offentliga Sverige 
på alla nivåer ska ha en gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet.

I delbetänkandet föreslås en rollfördelning mellan Boverket, regionen, kommunen 
och länsstyrelsen enligt följande:

Boverket beräknar och presenterar länens bostadsbehov. Regionen övertar 
länsstyrelsens tidigare uppgift angående kommunal samordning av 
bostadsförsörjningsfrågor. Regionen genomför, med utgångspunkt i Boverkets 
beräkningar, dialog med länets kommuner för att uppnå samsyn om behovet av 
bostadstillskott i länets olika kommuner. Kommunen bedömer sitt behov av 
bostadstillskott och redovisar detta i sina bostadsförsörjningsriktlinjer och 
översiktsplan. Länsstyrelsen får en mer tillsynsorienterad roll och följer upp hur 
kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; MalmöLundregionens remissvar avseende 
SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
 Förslag till gemensamt yttrande från MalmöLundregionen om SOU2017:73 En 
gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. Delbetänkande av Utredningen 
om kommunal planering för bostäder "En gemensam bild av 
bostadsbyggnadsbehovet "

Beredning
MalmöLundregionens (ML) kommundirektörer har beslutat att avge ett gemensamt 
yttrande över betänkandet och ett sådant har nu tagits fram av en skrivargrupp.

Sida 32 (40)



Sammanträdesprotokoll
2018-02-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Yttrandet framhåller vikten av det kommunala ansvaret och kompetensen i 
bostadsförsörjningsfrågan, men uppmärksammar också på att kommunen inte är den 
aktör som faktiskt bygger. ML noterar (och delar uppfattningen) att utredningen inte 
finner brister i den kommunala hanteringen av ansvaret för bostadsförsörjningen. ML 
anser att det finns anledning att reflektera över hur bedömningar av bostadsbehovet 
föranleder agerande från statligt och regionalt håll och vad det kan komma att 
innebära för kommunen.

Frågan ställs, hur samordning av planeringscyklerna är tänkt att se ut, från Boverkets 
(årliga) analys till antagna riktlinjer för bostadsförsörjning och antagen översiktplan 
(som har tidshorisonter på mandatperioder).

Vidare uppmärksammas på att de olika begreppen bostadsbehov, tillskott av 
bostäder, bostadsbyggnadsbehov fångar uppdraget på olika sätt.

ML ställer sig positiv till samordningen som sådan och påpekar att sådan 
samordning, inte att förglömma, finns redan idag. Redan existerande lokal 
samordning kan inte underordnas regionalt eller nationellt. Kommunal kännedom 
och kommunala samarbeten utgör det viktigaste underlaget i de regionala och 
nationella planerna, inte tvärt om. Även Köpenhamnsregionen bör beaktas i detta 
sammanhang varför länsnivå som område för bostadsanalyserna kan ifrågasättas.

Till sist påpekar ML vikten av statistisk data och att Region Skånes prognoser inte är 
tillräckligt detaljerade för kommunens behov. ML är dock positiv till att regionens 
föreslagna 10-årsprognoser uppdateras årligen och att uppdraget utvärderas efter fem 
år.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut 
med följande ändring: "förslag till " läggs till före yttrande då MalmöLundregionen 
inte har antagit yttrandet ännu.
Janet Andersson (S) yrkar bifall till Henrik Wöhleckes (M) yrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen tillstyrker MalmöLundregionens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till
MalmöLundregionen
Kommunledningskontoret, Torsten Helander
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§ 16 KS.2017.0210

Årsrapport kapitalförvaltning pensionsmedel 2017 

Ärendebeskrivning
Årsrapport avseende kapitalförvaltning av kommunens avsatta medel till 
tjänstepensioner intjänade före 1998 den så kallade ansvarsförbindelsen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Årsrapport kapitalförvaltning 
pensionsmedel 2017
 Kapitalförvaltningsrapport 2017

Beredning
Behållningen var vid årsskiftet drygt 88,8 miljoner kronor vilket innebär att kapitalet 
ökat med drygt 4,3 miljoner kronor under 2017. Placerat kapital har minskat under 
året och återfinns som likvida medel i kommunen. Uttag för del av kommunens 
årliga kostnad för ansvarsförbindelsen har inte skett under året. Fördelningen av 
placerade medel mellan aktier och räntor var 59 respektive 41 procent vilket 
motsvarar normalviktning enligt den styrande policyn.

Förslag till reviderad pensionsplaceringspolicy kommer att behandlas under 2018.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017 avseende kapitalförvaltning av 
pensionsmedel.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Emmy Bruhn
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§ 17 KS.2014.0454

Förslag till förordnande av vigselförrättare 

Ärendebeskrivning
Lotta Johansson,Tine Markebo  och Johan Andersson har till 
Kommunledningskontoret lämnat in ansökan om att få bli borgerliga vigselförrättare.

Det är länsstyrelsen som förordnar vigselförrättare efter yttrande från kommunen. 
Länsstyrelsen önskar särskilt besked om kommunens behov av fler vigselförrättare.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till beslut; Förslag till förordnande av vigselförrättare
 Förslag till beslut; Förslag till förordnande av borgerliga vigselförrättare
 Ansökan om Vigselförrättare i Eslövs kommun
 Ansökan om vigselförrättare Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har i samtal med Serviceförvaltningens Kontaktcenter, 
som sköter administrationen kring borgerliga vigslar, erfarit att det finns behov av 
minst två borgerliga vigselförrättare till i kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förordnandet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) Tony Hansson (S), David Westlund (S), Göran Granberg (SD) 
och Janet Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Länsstyrelsen Skåne förordnar Lotta 
Johansson, Tine Markebo och Johan Andersson som borgerliga vigselförrättare.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Lotta Johansson
Tine Markebo
Johan Andersson
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§ 18 KS.2017.0536

Fyllnadsval efter entledigande av Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige §138, 2017 har entledigat Håkan Svensson-Sixbo (V) från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 februari 2018. 
Därmed blev hans uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutkott vakant från 
samma tidpunkt.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 138, 2017 Entledigande av Håkan Svensson-
Sixbo (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Beredning
Annette Linander (C) föreslår Håkan Larsson (MP) till ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt Bertil Jönsson (NKE) till ny ersättare efter 
Håkan Larsson (MP).

Beslut
- Kommunstyrelsen utser Håkan Larsson (MP) till ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt utser Bertil Jönsson (NKE) till ny ersättare efter Håkan Larsson 
(MP).

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Monica Assarsson
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 19

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2017.0549-6Beslut angående användning av beviljade medel till Tjejjouren 
för 2017 års verksamhet
 KS.2017.0356-5Anställningsbeslut avseende Överförmyndarassistent till 
juridiska avdelningen 171209-171215
 KS.2017.0356-6Anställningsbeslut avseende Överförmyndarassistent till 
juridiska avdelningen 180102-180202
 KS.2017.0268-6Anställningsbeslut avseende Valadministratör till Juridiska 
avdelningen
 KS.2017.0577-1Utfärdande av fullmakt
 KS.2017.0590-2Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling
 KS.2016.0614-2Anställningsbeslut avseende administrativ assistent till 
överförmyndarenheten, juridiska avdelningen
 KS.2017.0594-11Rättegångsfullmakt till juridiskt ombud i överprövning av 
avtals giltighet
 KS.2012.0496-19Tilläggsavtal avseende uppgradering till eCompanion
 KS.2017.0590-4Rättidsprövning
 KS.2017.0570-9Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 141 
gångsättningstillstånd samt godkännande av hyresavtal avseende ersättningsmoduler 
Slottsparkens förskola i Örtofta
 KS.2018.0006-4Avtal direktupphandling av projektledning GDPR Frontit AB
 KS.2016.0046-17Finansiering av gemensamt projekt med Eslövs kommun och 
Höörs kommun kopplat till en ny stambana för höghastighetståg 
Sverigeförhandlingen
 KS.2017.0598-3Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet (Underskriven)
 KS.2018.0022-1Avtal om lägenhetsarrende Kopiatorn 1
 KS.2018.0023-1Avtal mellan Eslövs kommun och Sydarkivera avseende 
möjligheten att samverka om dataskyddsombud Anslutande tjänst
 KS.2017.0479-6Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5, 2018 Positivt 
planbesked för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 med mera i Eslöv, Eslövs 
kommun
 KS.2016.0578-6Bekräftelse av förnyelse på Draftit Privacy Expert & Records
 KS.2017.0457-6Ramavtal i samordnad upphandling gällande 
hjälpmedelsförsörjning
 KS.2014.0088-47Avropsavtal i samordnad upphandling avseende fordon; 
Autogruppen i Lund AB
 KS.2014.0088-48Avropsavtal i samordnad upphandling avseende fordon; Bilia 
Personbilar AB
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 KS.2018.0039-1Avtal med Inyett AB om betalningskontroll 2018-01-01--2019-
12-31
 KS.2018.0007-3Avropsavtal avseende Inkassotjänster 2014
 KS.2016.0548-42Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 3 Godkännande av 
överenskommelse om fastighetsreglering berörande Sibbarp 2:3 och Sibbarp 35:16 i 
Marieholm
 KS.2017.0468-8Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4, 2017 Upplåtelse 
av mark för gasreningsanläggning, mätstation samt ledning på del av Ellinge 36:2
 KS.2017.0054-12Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per 30 
december 2017
 KS.2017.0356-7Anställningsbeslut avseende överförmyndarassistent till 
juridiska avdelningen
 KS.2015.0109-147Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12, 2018 
Utställningshandling Översiktsplan Eslöv 2035
 KS.2018.0048-29Tilldelningsbeslut i upphandling av Tryckeritjänster
 KS.2014.0031-11Förlängning av kontrakt avseende Inkassotjänster - 
långtidsbevakningar
 KS.2018.0074-1Rapport över delegeringsbeslut från miljöavdelningen per 
januari 2018

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 20

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0421-4Remissvar från Eslövs Bostads AB gällande policy för 
systematiskt säkerhetsarbete
 KS.2015.0160-18Beslut att avbryta samordnad upphandling av möbler
 KS.2016.0292-15Mellanskånes Renhållnings AB Styrelseprotokoll från den 30 
november 2017
 KS.2017.0302-11Servicenämndens beslut § 64, 2017 Svar på återremiss i 
ärende om införande av avgift för förlorad nyckeltagg
 KS.2018.0054-1Följebrev avseende material från Strukturbild för Skåne Fokus 
landsbygd- samspelet mellan stad och land i Det flerkärniga Skåne
 KS.2018.0054-2Rapport från Region Skåne Fokus landsbygd- samspelet mellan 
stad och land i Det flerkärniga Skåne

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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