
Sammanträdesprotokoll
2018-09-04

Kommunstyrelsen

Plats och tid Möller/Sahlin  kl. 17:00-18:50

Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande)
Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande)
Annette Linander (C) (2:e vice ordförande)
Fredrik Ottesen (SD)
Janet Andersson (S)
Håkan Larsson (MP)
Tony Hansson (S)
Catharina Malmborg (M) §§101-116, §§118-122
Anders Molin (C)
Marlén Ottesen (SD) §§101-116, §§118-122
Christine Melinder (M)
Bertil Jönsson (NKE)
David Westlund (S)
Mikael Wehtje (M) §117 ersätter Catharina Malmborg (M) 
pga jäv
Göran Granberg (SD) §117 ersätter Marlén Ottesen (SD) 
pga jäv

Ej tjänstgörande 
ersättare

Mikael Wehtje (M) §§101-116, §§118-122
Lars Månsson (S)
Lena Wöhlecke (M)
Bengt Andersson (M)
Farid Albahadli (MP)
Göran Granberg (SD) §§101-116, §§118-122

Övriga 
närvarande

Eva Hallberg (Kommundirektör)
Christina Nilsson (Kommunsekreterare)
Agneta Fristedt (Kommunjurist)
Tomas Nilsson (Ekonomichef)
Anna Nordén (HR-chef) §104
Filip Preston  (Mark- och exploateringsingenjör) §103
Birgitta Karlsson (Biolog) §103
Sara Andersson  (Miljöinspektör) §103
Anna Strömbäck (HR-strateg) §104
Cecilia Erlandsson  (Lokalstrateg) §105

Utses att justera Bertil Jönsson (NKE)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-09-11  
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Sekreterare
Christina Nilsson

Ordförande        
Johan Andersson (S)

Justerande
Bertil Jönsson (NKE)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-09-04

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-09-12

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-10-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Christina Nilsson

Sida 4 (52)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-04

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

INNEHÅLL
§101 Val av justerare
§102 Ändring av föredragningslistan
§103 Svar på remiss angående undersökningstillstånd för området Hörby 

nummer 1 i Eslövs och Hörbys kommuner
§104 Antagande av kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun
§105 Information om ersättningslokaler till Kulturskolan samt 

godkännande av ordförandebeslut
§106 Godkännande av fördelningen av byggbonusbidrag 2018 för 

projekt att stärka tillväxten
§107 Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter - kostnadsfri 

parkering inom handelsområde i Eslövs centrum
§108 Godkännande av uppföljning av arbetet med Eslövs 

miljömålsprogram
§109 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 20 augusti 2018
§110 Utnämning av nytt dataskyddsombud efter entledigande av Agneta 

Fristedt
§111 Antagande av nya taxor enligt LSO och LBE inom 

Räddningstjänsten Syd samt bemyndiga densamma att besluta om 
justering av timtaxan

§112 Svar på motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta ramverk för 
investeringsfonder för Eslövs kommun

§113 Beslut om delägarskap i Inera samt godkännande av aktieägaravtal
§114 Godkännande av halvårsrapport 2018 kapitalförvaltning av 

pensionsmedel
§115 Förändringar i Eslövs Bostads AB:s koncernstruktur
§116 Godkännande av ändringar i styrdokument och organisation för 

VA SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som 
medlemskommun

§117 Godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för 2017 för 
Sundelius stiftelser samt nedläggning av Utbildnings- och 
Donationsstiftelser

§118 Godkännande av avtal om finansiering och partnerskap med 
Herbert Felixinstitutet

§119 Justering av Medborgarhusets taxor för uthyrning av sina lokaler

Sida 5 (52)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-04

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§120 Utökning av Servicenämndens årsanslag för investeringar
§121 Redovisning av delegeringsbeslut
§122 Anmälningar för kännedom
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§ 101

Val av justerare

Bertil Jönsson (NKE) utses att jämte ordföranden justera protokollet den 11 
september 2018. Till ersättare utses David Westlund (S).
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§ 102

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att ärendet om nyanläggning av konstgräsplan Berga läggs till 
som punkt 18 samt att information om ersättningslokal till Kulturskola läggs till före 
punkt 4 på föredragningslistan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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§ 103 KS.2018.0432

Svar på remiss angående undersökningstillstånd för området Hörby 
nummer 1 i Eslövs och Hörbys kommuner 

Ärendebeskrivning
Företaget Scandivanadium Ltd har till Bergstaten inkommit med en ansökan om 
undersökningstillstånd för ett område i Eslövs och Hörbys kommuner. Området 
benämns i ansökan som Hörby nummer 1 och är till en del beläget i den östligaste 
delen av Eslövs kommun, i trakterna kring Sebbarp och Lyby.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på remiss angående undersökningstillstånd för området 
Hörby nr 1
 Reviderat remissvar angående undersökningstillstånd för Hörby nr 1 i Eslövs 
och Hörby kommuner, Skåne län.
 Bergstatens skrivelse; Undersökningstillstånd enligt minerallagen för området 
Hörby nr 1 i Eslöv och Hörby kommuner
 Kartmaterial

Beredning
Den ansökan som kommit in till Bergstaten avser tillstånd att undersöka ett 
markområde i syfte att utreda ifall det finns mineraler som kan utvinnas 
kommersiellt. Ansökan gäller kartläggning av grundämnena vanadin, bly, zink, 
koppar, guld och silver. I en prövning angående undersökningstillstånd ska berörda 
kommuner samt länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Kommunledningskontoret har tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad tagit del 
av ansökan och lämnar förslag till svar på ställd remiss. Svaret utgår från 
ställningstaganden i den nya översiktsplanen Eslöv 2035 och lyfter fram de värden 
som finns inom berört område. Översiktsplanen föreskriver inte något 
utbyggnadsområde eller andra satsningar ur ett stadsbyggnadsperspektiv i berörd del 
av kommunen. Däremot anges, som en övergripande utvecklingsstrategi, att 
kommunen ska bevara och utveckla naturområden med hänsyn till deras rekreativa 
och biologiska värden. Vidare ska kommunen verka för att hotade och sällsynta arter 
och deras livsmiljöer skyddas och bevaras. Större opåverkade områden bör undantas 
från exploatering så att tysta områden bevaras.

Det aktuella området består till stor del av produktiv jordbruksmark med 
landsbygdskaraktär. Genom området rinner Bråån, som är upptaget i 
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naturvårdsprogram och också utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö. Dalgången 
är av intresse för friluftsliv. Undersökningsområdet är ett av få tysta områden i 
kommunen med en genomsnittlig bullernivå under 30 decibel (dB). På längre sikt är 
en eventuell framtida gruvdrift förenat med risk för stor påverkan på området och de 
värden som identifierats här. En framtida brytning i området är inte förenlig med 
gällande översiktsplan och kommunen kan inte ställa sig positiv till den, vilket också 
påtalas i remissvaret.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta skrivelsen som sin och 
översända den till Bergstaten som svar på framställd remiss.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med 
ändringen att ta bort beslut om en omedelbar justering.
Tony Hansson (S) yrkar bifall till Henrik Wöhleckes (M) yrkande. Tony Hansson (S) 
yrkar även bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med ändring om att 
ta bort Miljö och Samhällsbyggnad i följande mening i remissvaret "För det fall 
undersökningstillstånd beviljas, vill Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad, få 
tillfälle att lämna synpunkter på den arbetsplan som ska tas fram, innan 
undersökningsarbetet påbörjas", vilket Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till.
 
Janet Andersson (S), Annette Linander (C), Håkan Larsson (MP) och Fredrik Ottesen 
(SD) instämmer med Henrik Wöhleckes (M) bifallsyrkande med ändring samt med 
Tony Hanssons (S) bifallsyrkande med ändring i remissvaret.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunledningskontorets yttrandet som sitt 
med den ändring att meningen "För det fall undersökningstillstånd beviljas, vill 
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad, få tillfälle att lämna synpunkter på den 
arbetsplan som ska tas fram, innan undersökningsarbetet påbörjas" ändras till "För 
det fall undersökningstillstånd beviljas, vill Eslövs kommun få tillfälle att lämna 
synpunkter på den arbetsplan som ska tas fram, innan undersökningsarbetet 
påbörjas".
 - Yttrandet översänds till Bergstaten som svar på remiss om ansökan om 
undersökningstillstånd för området Hörby nummer 1 i Eslövs och Hörbys 
kommuner, Skåne län.
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Bergstaten
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§ 104 KS.2017.0307

Antagande av kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kompetensförsörjnings- 
strategi i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 175, 2017 svar på 
granskningsrapport om kommunens personalförsörjning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 17, 2018  Förslag till 
kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun
 Kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun version 2

Beredning
Kompetensförsörjningsstrategin är framtagen av Kommunledningskontoret genom 
en workshop med representanter från alla förvaltningsledningar och kommunens 
ledningsgrupp. Den anger hur Eslövs kommun ska utvecklas till en attraktiv och 
konkurrenskraftig arbetsgivare. Strategin har direkt påverkan på kommunens 
möjligheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens så att vi klarar 
vårt samhällsuppdrag, når våra politiska mål och kommunens vision. 
Respektive förvaltnings kompetensförsörjningsplan ska bygga på denna strategi. 
Strategin utgår ifrån kompetensförsörjningsmodellen ARUBA med 
ställningstaganden utifrån delarna Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och 
Avsluta personal.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med 
instämmande av Janet Andersson (S), Annette Linander (C) och Håkan Larsson 
(MP).

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta Kompetensförsörjningsstrategin för Eslövs 
kommun.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att HR-chef ges rätt att vid behov göra smärre 
ändringar av rutinartad karaktär eller vad annars följer vid förändringar i lag och 
avtal.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kompetensförsörjningsstrategin ses över 
för revidering senast år 2022.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 105

Information om ersättningslokaler till Kulturskolan samt godkännande 
av ordförandebeslut

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ledamöter fick en presentation av förslagen till ersättningslokaler 
för Kulturskolan i rådhuset. Femton förslag har undersökts och två av dem är i 
dagsläget mest aktuella: Östergatan 8, som förvaltningen Arbete och Försörjning 
nyligen lämnade, och Bergagymnasiets Teknikcentrum. Det är viktigt att hitta lokaler 
som kommer att fungera ända tills Kulturskolans nya lokaler i Spritfabriken är klara 
att tas i bruk.
Lokalerna på Östergatan har bra förutsättningar för att fungera som Kulturskola. 
Kommunledningskoret gör kommunstyrelsen uppmärksam på tidspressen i ärendet 
och uppmannar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ett eventuellt 
ordförandebeslut tas i ärendet.

Beslut
- Kommunstyrelsen begär att Kommunledningskontoret kontinuerligt informerar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om ärendet.
- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
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§ 106 KS.2018.0443

Godkännande av fördelningen av byggbonusbidrag 2018 för projekt att 
stärka tillväxten 

Ärendebeskrivning
I samband med Vårprognos 2018 har kommunstyrelsen avsatt upp till 2,5 miljoner 
kronor av bedömt byggbonusbidrag 2018 att disponeras till projekt för att stärka 
tillväxten. Fördelningen av byggbonusbidraget 2018 ska redovisas för 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av fördelningen av byggbonusbidrag 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-22 § 127 
Byggbonusbidrag 2018
 Vårprognos 2018. Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 § 91

Beredning
Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad har gemensamt tagit fram 
förslag på projekt som långsiktigt stärker den hållbara tillväxten i Eslövs kommun. 
Åtgärderna som är framtagna syftar samtliga till att öka attraktiviteten, bidra till 
fortsatt tillväxt och underlätta fortsatt stadsutveckling. Åtgärderna kommer att 
genomföras under 2018.
 
Följande projekt med tillhörande uppskattning av belopp är aktuella:
Skyfallskartering 200 000 kronor.
Kulturmiljöprogram 500 000 kronor.
Åtgärdsvalstudie väg 113/Trehäradsvägen 200 000 kronor.
Stadsmiljöprogram 550 000 kronor.
Broinventering och besiktning 100 000 kronor.
Underhållsåtgärder /förskönande åtgärder 950 000 kronor (exempelvis 
lekplatsåtgärder, trädbesiktning / inventering, perennplantering, bänkar i parkytor).
 
Skyfallskartering och Kulturmiljöprogram är åtgärder som genomförs av 
kommunstyrelsen medan övriga punkter faller under Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Kommunledningskontoret anser att åtgärderna 
ovan är lämpliga för att beviljas medel ur byggbonusbidraget 2018.

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till förslag till beslut med instämmande av Janet 
Andersson (S).

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av bedömt byggbonusbidrag 2018 där 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1,8 miljoner kronor och 
Kommunledningskontoret 700 000 kronor för ovannämnda projekt för att stärka 
tillväxten.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 107 KS.2018.0367

Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter - kostnadsfri parkering 
inom handelsområde i Eslövs centrum 

Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2017 (§50 KS/2017) framgår att 
”införandet av parkeringsavgifter ska utvärderas kontinuerligt för att följa hur 
parkeringssituationen i centrum påverkas av avgifterna”.

Under november 2017, i enlighet med beslut av kommunfullmäktige, infördes 
parkeringsavgift i centrala Eslöv. För att ta reda på vilka effekter som regleringen 
gett upphov till har Sweco, på kommunstyrelsens uppdrag, genomfört en utvärdering. 
Rapporten ”Utvärdering av införandet av parkeringsavgift” daterad den 1 juni 2018, 
innehåller såväl en beläggningsinventering som intervjuundersökning och granskning 
av inkomna synpunkter.

Inventeringen och intervjuundersökningen ger en samstämmig bild av att det finns 
lediga parkeringsplatser efter införandet av parkeringsavgift. Det har vidare 
framkommit att vissa villagator i närheten av de nu avgiftsbelagda parkeringsytorna 
har blivit belastade till följd av att bilister väljer att parkera utanför den 
avgiftsbelagda zonen. Av såväl Swecos rapport som lämnade synpunkter till 
kommunen framgår det att många näringsidkare är kritiska till parkeringsavgiften 
och beskriver minskad omsättning.

I dagsläget uppges regleringen ge stora konsekvenser för den lokala handeln i Eslövs 
centrum. Från näringslivssynpunkt upplevs märkbara negativa effekter med färre 
besökande i centrum och minskad omsättning. I såväl Swecos rapport som i de 
synpunkter som lämnades till kommunen förs det fram att tillgänglighetsfrågorna 
behöver belysas närmare.

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Andersson (S), beslutade den 27 juni 2018 att 
gratis parkering införs på de parkeringsytor för vilka gäller 2 timmar parkering. 
Beslutet gäller till och med kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 24 
september 2018.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 augusti 2018 behandlat frågan om 
temporär kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs centrum (§ 128, 2018). 
Nämnden anser att det i avvaktan på kommande fördjupad undersökning 
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fortsättningsvis bör vara kostnadsfri parkering. När ombyggnaden av Stora torg 
påbörjas kommer även det, enligt nämnden, att ha en stor effekt för handlarna i 
centrum då tillgängligheten kommer att försämras under själva byggtiden. Nämnden 
anser därför det lämpligt att återinförandet av parkeringsavgift på 
tvåtimmarsparkeringarna inte sker förrän Stora torg är färdigställt.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Temporär kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs 
centrum
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-22 § 128 Temporär 
kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs centrum
 Borttagen på grund av PUL.
 Sweco Rapport Utvärdering av införandet av parkeringsavgift
 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 50, 2017

Beredning
En parkeringsreglering måste ses i ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Av 
kommunstyrelsens beslut i maj 2017 framgår att införandet av parkeringsavgifter ska 
utvärderas kontinuerligt. Mot bakgrund av de synpunkter som lämnats av 
representanter för handel och näringsliv har en temporär kostnadsfri parkering inom 
handelsområde i Eslövs centrum införts. Beslutet har fattats av kommunstyrelsens 
ordförande att gälla fram till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2018. 
Den kostnadsfria parkeringen ska ses stark kopplad till de synpunkter som lämnats 
om effekterna för centrumhandeln. Det är en temporär åtgärd och gäller fram till dess 
kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Starka skäl talar sammantaget för att snarast påbörja arbete med att komplettera 
genomförda utredningar med en fördjupad undersökning av effekterna för den lokala 
handeln i Eslövs centrum. Frågan om eventuell förändring av regleringen mot 
resultatet av kompletterad utredning av regleringens effekter för den lokala handeln 
föreslås behandlas av kommunfullmäktige på nästa sammanträde. Kommunstyrelsen 
föreslås att föreslå kommunfullmäktige att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att svara för att genomföra kompletterande fördjupad utredning. 
Utredningstiden bör anpassas så att den ger tid för inhämtande av närmare 
information ur näringslivssynpunkt och inkludera tillgänglighetsfrågor samt ta 
hänsyn till den praktiska situation som kommer att råda till följd av ombyggnaden av 
Stora torg. Genomförandet att byggprojektet kommer att påverka handeln i centrum 
eftersom tillgängligheten försämras under själva byggtiden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för fram i sitt beslut att det är lämpligt att återinförandet 
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av parkeringsavgift på tvåtimmarsparkeringarna inte sker förrän Stora torg är 
färdigställt.

Vad avser frågan om minskade intäkter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på 
grund av införande av kostnadsfria parkeringar har den att hanteras inom ramen för 
2019 och 2020 års budgetprocess.
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Kommunfullmäktiges beslut om införande av parkeringsavgifter ändras så att 
kostnadsfri parkering införs på de parkeringsytor för vilka gäller 2 timmars parkering 
i handelsområde Eslövs centrum,
- beslutet om kostnadsfri parkering gäller till dess ombyggnaden av Stora torg är 
färdigställd,
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att svara för fördjupad 
utredning av vilka effekter som avgiften ger bland annat för näringsliv och vad avser 
tillgänglighet,
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska avge lägesrapport från utredningsarbetet 
till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2019.
 

Yrkanden
Annette Linander (C) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med 
förutsättning att man tar bort andra punkten i förslag till beslut om att kostnadsfri 
parkering gäller till dess ombyggnaden av Stora torg är färdigställd.
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S), Håkan Larsson (MP) och Bertil Jönsson 
(NKE) yrkar bifall till Annette Linanders (C) yrkande.
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Annettes Linanders (C) förslag om att ta bort 
andra punkten i förslag till beslut. Han yrkar även att första punkten i förslag till 
beslut ändras till: "Kommunfullmäktiges beslut om införande av parkeringsavgifter 
ändras så att kostnadsfri parkering införs".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut gällande punkt två med Annette Linanders (C) yrkande om att ta bort andra 
punkten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Annette Linanders (C) 
yrkande om att ta bort andra punkten.
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Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Kommunledningskontorets 
förslag till beslut på punkt tre och fyra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslag till beslut.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall eller avslag till Fredrik Ottesens 
(SD) yrkande om ändring av första punkten och finner att kommunstyrelsen avslår 
detta.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till första punkten i Kommunledningskontorets förslag till beslut.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Ottesens (SD) yrkande om ändring av första punkten.
Omröstningen utfaller med 11 JA-röster mot 2 NEJ-röster, se voteringslista på nästa 
sida.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller första punkten i 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- ändra kommunfullmäktiges beslut om införande av parkeringsavgifter så att 
kostnadsfri parkering införs på de parkeringsytor för vilka gäller 2 timmars parkering 
i handelsområde Eslövs centrum,
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att svara för fördjupad 
utredning av vilka effekter som avgiften ger bland annat för näringsliv och vad avser 
tillgänglighet,
- begära från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en lägesrapport från 
utredningsarbetet till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2019.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot den första punkten till 
förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunstyrelsen 2018-09-04

Voteringslista: § 106
Ärende: Temporär kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs centrum,  
KS.2018.0367

Voteringslista(or)
Temporär kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs centrum

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Andersson(S), ordförande X
Henrik Wöhlecke(M), vice ordförande X
Annette Linander(C), 2:e vice ordförande X
Fredrik Ottesen(SD), ledamot X
Janet Andersson(S), ledamot X
Håkan Larsson(MP), ledamot X
Tony Hansson(S), ledamot X
Catharina Malmborg(M), ledamot X
Anders Molin(C), ledamot X
Marlén Ottesen(SD), ledamot X
Christine Melinder(M), ledamot X
Bertil Jönsson(NKE), ledamot X
David Westlund(S), ledamot X
Resultat 11 2 0
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§ 108 KS.2016.0367

Godkännande av uppföljning av arbetet med Eslövs miljömålsprogram 

Ärendebeskrivning
Eslövs miljömålsprogram antogs av kommunfullmäktige i april 2016 § 40. Varje år 
ska arbetet med miljömålsprogrammet följas upp, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppföljningen. Uppföljningen ska 
godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av uppföljning av arbetet med Eslövs 
miljömålsprogram
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 107, 2018 miljömålsprogram - 
uppföljning av 2017
 Sammanställning av arbetet med Eslövs miljömålsprogram under 2017

Beredning
I januari 2018 skickades checklistor för uppföljning av 2017-års miljömålsarbete till 
kommunens alla förvaltningar. Checklistorna skulle fyllas i och beslutas i respektive 
nämnd och sedan skickas in till miljöavdelningen senast den siste april 2018. Alla 
nämnder utom Nämnden för arbete och försörjning har skickat in checklistor. Alla 
förvaltningar erbjöds att träffa miljöchef och miljöstrateg för att diskutera 
uppföljningen.
Miljöavdelningen har tagit emot och sammanställt de inkomna svaren. Till vissa 
åtgärder finns kommentarer med sådant som kommit in på andra sätt än i 
checklistorna.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av arbetet 
med Eslövs miljömålsprogram.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 109 KS.2018.0427

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 20 augusti 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2018
 Sammanställning av motioner per den 20 augusti 2018

Beredning
Det finns nio motioner som inte är slutbehandlade varav en som är äldre än ett år 
och som planeras att tas upp i kommunfullmäktige under hösten 2018. En av 
motionerna behandlas av kommunfullmäktige den 24 september 2018.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 110 KS.2018.0251

Utnämning av nytt dataskyddsombud efter entledigande av Agneta 
Fristedt 

Ärendebeskrivning
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter.

DSOn ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer särskilt kring GDPR. 
DSOn ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska 
ges nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39.

Vid sammanträde den 8 maj 2018 § 71, utnämnde kommunstyrelsen Agneta Fristedt 
till DSO i avvaktan på att rekrytering av tillsvidareanställd DSO skulle slutföras.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Utnämning av nytt dataskyddsombud efter entledigande av 
Agneta Fristedt

Beredning
Kommunen har anställt ett gemensamt DSO för kommunens alla 
personuppgiftsansvariga. De majoritetsägda bolagen kan, om de så önskar, köpa 
tjänster från DSOn. I mån av tid kommer även andra närliggande arbetsuppgifter att 
läggas på denna medarbetare.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen entledigar kommunjurist 
Agneta Fristedt från uppdraget som DSO och utser Mia Månsson till DSO från och 
med den 1 oktober 2018.

Yrkanden
Johan Andersson (S) förslår ett tillägg till beslutet om att utse Agneta Fristedt till 
vikarierande dataskyddsombud vid frånvaro av Mia Månsson.
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag, samt Johan Anderssons (S) tilläggsyrkande.
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Beslut
- Kommunjurist Agneta Fristedt entledigas från uppdraget som dataskyddsombud  
för kommunstyrelsen från och med den 1 oktober 2018.
- Mia Månsson utses som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 
1 oktober 2018.
- Kommunjurist Agneta Fristedt utses till vikarierande dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen vid frånvaro av Mia Månsson.

Beslutet skickas till
Agneta Fristedt
Mia Månsson
Datainspektionen
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§ 111 KS.2018.0373

Antagande av nya taxor enligt LSO och LBE inom Räddningstjänsten 
Syd samt bemyndiga densamma att besluta om justering av timtaxan 

Ärendebeskrivning
Direktionen inom Räddningstjänst Syd föreslår att medlemskommunerna godkänner 
förslag till nya taxor från 1 januari 2019 för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) samt att bemyndiga Räddningstjänsten Syd att årligen besluta om 
justering av timtaxan.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till nya taxor inom Räddningstjänst Syd
 Räddningstjänsten Syd Direktionsprotokoll 12 juni 2018
 Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärende enligt lagen om skydd mot 
olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor
 Taxetabeller
 Beräkningsunderlag för handläggningskostnader
 Riktlinjer för debitering av tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Beredning
I ärendet framgår att föreslagen ändring i genomsnitt innebär fördubbling av taxorna 
för tillsyn. Taxorna täcker idag inte kostnaderna. Av direktionsprotokollet framgår 
att förbundet beräknas göra underskott vid årets slut. Taxeökningen är en åtgärd för 
att balansera förbundets ekonomi. Budget för 2019 är senarelagd och beslutas i 
oktober. Avstämning har skett med övriga medlemskommuner.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta nya taxor enligt LSO och LBE att gälla från och med den 1 januari 2019
- bemyndiga Räddningstjänsten Syd att årligen besluta om justering av timtaxan med 
den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet. Första möjlighet till uppräkning är år 2020.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 27 (52)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-04

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 112 KS.2018.0167

Svar på motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta ramverk för 
investeringsfonder för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion och 
föreslår följande:
- att ta fram ett ramverk för etisk investering i fonder där Eslövs kommun säkrar ett 
helhetsansvar
- att genomföra ett divestment av alla fonder och program som inte lever upp till 
ramverket
- att kommunen offentligt redovisar och publicerar alla sina fondinvesteringar

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på motion från Håkan Larsson (MP) Upprätta ramverk 
för investeringsfonder för Eslövs kommun
 Motion från Håkan Larsson (MP) Upprätta en plan för att genomföra divestment 
för Eslövs kommun

Beredning
Kommunens placeringar i fonder är kopplade till finansiering av den så kallade 
ansvarsförbindelsen som omfattar pensionsåtaganden som tjänades in fram till 1998 
och som kommunen skuldförde löpande. En särskild lagstiftning reglerar skuldens 
redovisning. Skulden är idag cirka 600 miljoner kronor. Medel har sedan början av 
2000-talet avsatts för att minska undanträngning av verksamhet för framtiden.

Enligt kommunallagen 8 kapitlet 2 § ska kommunen ha en placeringspolicy som 
meddelar närmare föreskrifter kring medelsförvaltningen. Kommunens policy 
innehåller i avsnitt fem etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer ingår i förvaltningsuppdraget 
till aktuella förvaltare. Kommunen har även en oberoende rådgivare som är 
behjälplig vid placeringar och i den löpande granskingen bland annat efterlevnaden 
av kommunens etiska riktlinjer. Riktlinjerna berör placeringar i företag som har 
produktion eller försäljning av krigsmateriel, tobak- eller alkoholvaror, företag som 
bedriver verksamhet i länder som omfattas av FNs sanktioner, oetisk verksamhet 
såsom oacceptabla arbetsförhållanden, barnarbete, våld, narkotika, prostitution eller 
annan kriminell verksamhet.

Kommunstyrelsen informerades den 5 juni 2018 om att placeringspolicyn inklusive 
avsnittet kring etiska placeringsriktlinjer ska uppdateras och beslutas efter valet.
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Kommunen har vid halvårsskiftet kraftigt minskat sitt aktieinnehav i fonder och ökat 
räntebärande placeringar i svenska bostadsobligationer. Kommunens aktuella 
fondinnehav redovisas i delårsrapport och årsredovisning samt i särskilda rapporter 
till kommunstyrelsen. Rapporterna till kommunstyrelsen kommer att utökas i 
enlighet med de förbättringsförslag som revisionens granskning föreslagit vilken 
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018. Förslag till 
förbättringar fanns inte kring gällande etiska riktlinjer.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) med instämmande av Janet Andersson (S) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag.
Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut och dels bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Kommunledningskontoret förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 113 KS.2017.0175

Beslut om delägarskap i Inera samt godkännande av aktieägaravtal 

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
har riktat sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom 
bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och 
stöd för digitalisering.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. SKL har blivit huvudägare i Inera den 16 mars 2017.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex 
från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna.
I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, 
invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks 
också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir 
svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete 
innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan 
höjas.
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Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga 
landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem 
aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att 
bli delägare i bolaget.

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor).

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som 
avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader 
kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett 
dominerande inflytande över bolaget.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Delägarskap i Inera
 Erbjudande om delägarskap i Inera
 Bolagsordning Beslutad vid extra bolagsstämma 2017-03-16 Inera
 Ägardirektiv för Inera AB
 Aktieägaravtal avseende Inera AB
 Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL Företag och xxx rörande Inera AB
 Anslutningsavtal till Aktieägaravtal avseende Inera AB
 Remissutgåva 18 januari 2018 Digital utveckling i kommunal verksamhet
 Remissutgåva 18 januari 2018 Nya tjänster till kommuner
 Remissutgåva Ineras tjänster som erbjudande till kommuner
 Ineras allmänna villkor

Beredning
Eslövs kommun har antagit en digital strategi och en digital plan som ska styra den 
digitala utvecklingen av verksamheten. Inför budget 2019 har alla nämnder fått i 
uppdrag att konkretisera de digitala uppdragen. Ineras kommande verksamhet är att 
samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för digitalisering 
och verksamhetsutveckling i kommuner. Förväntad verksamhet väntas stödja den 
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digitala utvecklingen i kommunen och även bidra till ökad kvalitet. Eslöv kommuns 
insatskapital blir 42 500 kronor. Kommunledningskontoret gör bedömningen att 
kommunens insats är låg i förhållande till presumtiva fördelar med ett delägarskap 
varför kommunen föreslås bli delägare.

Kommunledningskontoret har även granskat bilagda styrdokument. I aktieägaravtalet 
framgår att ”Ägarråd” ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter har rätt att 
deltaga och som beslutar om ändring av bolagsordning, övergripande strategiska 
frågor och bolagsstyrning. Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma rösta i 
enlighet med de beslut och val som sker vid ägarråd, ordinarie ägarråd blir åtta till 
fem veckor före bolagstämma. På dagordningen ingår ägardirektiv, övriga vid 
årsstämman förekommande ärenden, val av ledamöter till valberedningen samt 
ärende som part vill behandla. För giltigt beslut vid ägarråd krävs minst hälften av de 
vid ägarrådet företrädda rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer 
än en tredjedel av de landsting som är företrädda vid ägarrådet samt mer än en 
tredjedel av de kommuner som är företrädda vid ägarrådet. Landets 
landsting/regioner och 250 kommuner är idag delägare i bolaget.

Det framgår inte om ägarråd som inte är det ordinarie i anslutning till bolagsstämma 
förläggs runt om i landet och i så fall hur de olika beslut som fattas vid de olika 
ägarråden ska verka styrande för verksamheten. Sannolikt avgörs frågorna vid 
ordinarie ägarråd som antas bli i Stockholm där bolaget har sitt säte.

Av ovanstående bestämmelser för styrning av bolaget drar Kommunledningskontoret 
slutsatsen att kommunens inflytande över bolaget via styrelse eller ägarråd blir 
mycket begränsad. Kommunens faktiska inflytande över vad bolaget ska stödja och 
utveckla är oklart men bedöms som ringa. Det är dock rimligt att anta att de 
kommunala verksamheternas möjligheter till digitalisering och 
verksamhetsutveckling är tämligen lika i landet. Bifogade remissutgåvor kring digital 
utveckling i kommunal verksamhet, nya tjänster till kommuner och Ineras befintliga 
tjänster som erbjudande till kommuner som processats till delägarna ger en inblick i 
vilka förväntningar på verksamheten som kommunen kan ha. Det framgår att bolaget 
är medveten om att det finns en utmaning kopplat till att förutsättningarna mellan 
små och stora kommuner skiljer sig åt avsevärt och eventuellt olika behov av 
lösningar för mindre tätorter, långpendlingskommuner eller landsbygdskommuner.

Kommunledningskontoret bedömer utifrån de tre remissutgåvorna kring den framtida 
verksamheten att kommunens nytta är följande:
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-Dataskyddsförordningen i praktiken
Ett förvaltat kravbibliotek utifrån dataskyddsförordningen som kan användas vid 
upphandlingar istället för att ta fram eget. Detta faller väl in i förutsättningsprojektet 
gällande informationssäkerhet.

-Skolans IT-arkitektur
Skolverksamheten är mycket omfattande och komplex och flera initiativ görs men 
behöver samordnas. SKL och Inera behöver komma fram till hur detta arbete ska 
påbörjas och drivas vilket vi har nytta av i vårt arbete framåt med skolans IT-
lösningar.

-Formulärstandard för kommunal ärendehantering
En förutsättning för digitalisering är att informationsutbytet mellan system sker på ett 
standardiserat sätt. Inera har påbörjat ett arbete kring att standardisera mellan e-
tjänsteplattformar och verksamhetssystem som kan användas i vårt arbete i 
förutsättningsprojektet Standardisering och struktur för samverkande system och 
även i förvaltningarnas arbete med att vidareutveckla e-tjänster.

-Principer för arkitektur
Gemensam arkitektur och gemensamma principer är positivt för att få effektivare 
utveckling, standardisering och struktur.

-Gemensamma begrepp
En förutsättning för digital utveckling är att samma begrepp används så vi förstår 
varandra och kan skapa samsyn. Ineras arbete kan vi dra nytta av i 
förutsättningsprojektet Standardisering och struktur för samverkande system.

-Öppen data
Publicering av öppna data ger möjlighet till andra aktörer att återanvända data till 
andra lösningar. Inera kan ge förslag på hur man på bästa sätt ska kunna 
tillgängliggöra öppen data som kan återanvändas. Öppenhet är ett av den digitala 
strategins fokusområde.

-Säker digital kommunikation
Idag är behovet stort av säker digital kommunikation mellan olika aktörer. 
Informationsutbytet görs idag till stor del manuellt med fax, brev, telefon och e-post 
eftersom alternativ saknas. Inera startade ett projekt hösten 2017 där man nu går 
vidare i pilotfas. Utifrån vad som kommer ut ifrån projektet kan Inera ge stöd vid 
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anskaffning av systemstöd.

-Federationsstrategi
På nationell nivå finns olika identitetsfederationen där olika organisationer litar på 
varandra och på så sätt får tillgång till information på ett enkelt sätt. Det som krävs är 
att de som är med följer en policy för identitetshantering och behörighetstilldelning 
och följer överenskomna metoder för överföring av säkerhetsinformation. Idag är det 
oklart vad som gäller och en tydlighet i detta efterfrågas vilket Inera kan klargöra.

-Automatisering av administrativa processer/ärendetyper
Kvalitetssäkrade regelverk för automatisering kan återanvändas från kommun till 
kommun. Instruktioner och vägledning kan arbetas fram av Inera som vi kan använda 
i vårt arbete framåt.

-Digital medarbetare
Införandet av digitala medarbetare blir mer och mer vanligt. Inera kan upprätta en 
kunskapsbank av erfarenheter från de som tidigt infört digitala medarbetare är 
intressant att ta del av.

-Riktlinjer för anskaffning
Ett stöd vid anskaffning av lokala IT-stöd med inriktning på vad de nationella 
tjänsterna har för krav för att möjliggöra samverkan underlättar utvecklingen framåt.

-Gemensamt kravbibliotek
Vid upphandling av system behövs krav ställas för att ge bra förutsättningar för 
samverkande system. I förutsättningsprojektet standardisering och struktur för 
samverkande system arbetas det med att utveckla det material som har tagits fram i 
kommunen och det kan byggas vidare med material från Inera.

Utöver de tjänster från Inera som vi redan använder inom Vård och Omsorgs 
verksamheter så är punkterna ovan ett antal behov som Inera identifierat som skulle 
kunna erbjudas som tjänster till kommuner. Dessa passar väl in i vår digitala strategi 
och de förutsättningsprojekt som är identifierade. Den digitala strategin slår fast att 
”Eslövs kommuns arbete med digitalisering ska präglas av samverkan med digitala 
initiativ som etableras på nationell och regional nivå”.

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Annette 
Linander (C) och Håkan Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
- kommunen blir delägare i Inera och bemyndigar kommunstyrelsens ordförande 
jämte kommundirektören att teckna förekommande handlingar för delägarskap
- av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet
- godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 114 KS.2017.0210

Godkännande av halvårsrapport 2018 kapitalförvaltning av 
pensionsmedel 

Ärendebeskrivning
Rapport för det första halvåret 2018 avseende kommunens placerade medel för 
intjänade pensioner fram till 1998 den så kallade ansvarsförbindelsen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Halvårsrapport kapitalförvaltning pensionsmedel
 Kapitalförvaltningsrapport 30 juni 2018

Beredning
Behållningen i placerade medel per den 30 juni uppgår till 69,3 miljoner kronor. 
Kommunen har även likvida medel efter försäljning av placerade tillgångar med 
cirka 9 miljoner kronor. Värdeökningen under året har varit 3,3 procent. 
Fördelningen mellan aktiefonder och ränteplaceringar är 53 respektive 47 procent 
vilket är inom gällande regler.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni informerades om en fortsatt försiktig 
placering av kommunens medel med anledning av högt värderade aktiekurser och 
prognoser som visar en återgång till normalekonomi efter passerat toppen på 
högkonjunkturen i år. Placerade medel var vid rapporttillfället cirka 60 procent i 
aktiefonder och 40 procent i räntebärande placeringar vilket är normalviktning enligt 
regelverket. Andelen placeringar i aktiefonder har ökat konstant på grund av en 
långvarig kursuppgång och låga räntor och därmed låg avkastning på 
ränteplaceringar.
Efter rekommendation från kommunens oberoende rådgivare Agenta den 15 juni 
2018 råddes kommunen att minska aktieandelen av skäl enligt ovan men också ökad 
risk för handelskrig. Ekonomichefen beslutade den 20 juni 2018 att minska 
aktieinnehavet både globala aktier och svenska aktier genom försäljning med 13 
miljoner kronor. Försäljningen resulterade i vinsthemtagning med nästan 7 miljoner.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 115 KS.2018.0314

Förändringar i Eslövs Bostads AB:s koncernstruktur 

Ärendebeskrivning
Styrelserna i Eslövs Bostads AB (556095-2391) och Kvarteret Eslöv Slaktaren AB 
(556933-7487) har beslutat sälja bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB samt fusionera det 
helägda dotterbolaget Kvarteret Eslöv Slaktaren AB (559016-4702) in i 
moderbolaget Eslövs Bostads AB.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förändring av juridisk struktur i EBO-koncernen
 Information från Eslövs Bostads AB avseende förändring av juridisk struktur i 
EBO-koncernen
 Protokoll från Eslövs Bostäder AB 2018-04-06
 Protokoll från Kvarteret Slaktaren AB
 Eslövs Bostads AB:s förslag på ny juridisk bolagsstruktur
 Eslövs Bostads AB redovisning av skattemässiga konsekvenser av förändrad 
koncernstruktur

Beredning
Bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB som säljs bedriver idag ingen verksamhet och äger 
inga materiella anläggningstillgångar. Fusionen av dotterbolaget Eslöv Slaktaren AB 
sker för att minska kostnader och skapa en effektivare organisation och 
administration. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna de båda åtgärderna. Fusionen är tänkt att 
genomföras under 2018. I förslaget till ny bolagsstruktur finns även Eifab med 
dotterbolag. Dessa bolag berörs inte av förändringarna av Ebos juridiska 
koncernstruktur.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
- försäljning av aktierna i bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB (559016-4702) samt att 
bolaget inte längre är ett kommunbolag och att bolaget får ändra i bolagsordningen så 
att de aktuella bestämmelserna som ger kommunfullmäktige i Eslöv rätt att besluta 
om ändringar i aktiebolaget tas bort
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- Fusion av bolaget Kvarteret Slaktaren AB (556933-7487) genom absorption av 
helägt dotterbolag in i Eslövs Bostads AB (556095-2391)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 116 KS.2018.0364

Godkännande av ändringar i styrdokument och organisation för VA 
SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som 
medlemskommun 

Ärendebeskrivning
Lomma kommun ansöker om medlemskap i VA SYD. Förbundsstyrelsen har i juni 
2018 beslutat att ställa sig bakom förslaget till Lomma kommuns inträde i VA SYD 
och godkänna förslag till nya styrdokument och samverkansavtal. Inträde är planerat 
till 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av Lomma kommuns inträde i VA SYD
 Hemställan till Kommunfullmäktige
 Hemställan om godkännande av ändringar i styrdokument och organisation för 
VA SYD
 Förslag till beslut från VASYD Ändring av styrdokument och organisation för 
VA SYD
 Beslutsunderlag VA samverkan mellan Lomma och VA SYD Underlag till 
fördjupad VA-utredning
 Förslag till ny förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, 
Burlöv, Eslöv och Lomma
 Förslag till samverkansavtal
 Förslag till nytt reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan 
Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
 Förslag till nytt reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-
samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
 Förslag till nytt reglemente för ägarnämnd Burlöv för VA - samverkan mellan 
Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma kommun

Beredning
Eslövs kommun gick in som medlem i VA SYD den 1 januari 2012. Medlemmarnas 
målsättning har från starten 2008 varit att öka antalet medlemskommuner. Varje 
medlemskommun har en egen ägarnämnd avseende VA-verksamheten. Utökningen 
av medlemskap väntas öka förutsättningarna för en effektivare verksamhet. Eslövs 
kommuns inflytande i förbundets styrelse och fullmäktige minskar dock genom 
utökningen av antalet platser. I styrdokumenten har enligt uppgift från VA SYD 
endast införts ändringar med anledning av Lomma kommuns inträde. I 
förbundsordningen §11 regleras fördelning av ägande i gemensamma tillgångar. I § 
15 regleras vad som gäller vid ny kommuns inträde.
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Under hösten 2015 behandlade kommunfullmäktige en framställan från VA SYD om 
en gemensam taxekonstruktion för samtliga medlemskommuner. Lomma kommun 
följer Svenskt vattens basförslag sedan 2007 vilket även VA SYDs gemensamma 
taxekonstruktion baseras på.

I förslaget till samverkansavtal punkt 5.4 förekommer felaktig regleringstidpunkt för 
kundfordringar, leverantörsskulder, moms etc. Rätt tidpunkt ska enligt planeringen 
vara 1 januari 2019.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lomma kommuns 
inträde som medlem i VA SYD, ändringar och förslag i förbundsordning och 
organisation som föranleds av inträdet, ändring av reglementen för de politiska 
organen samt förslag till nytt samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv 
och Lomma kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 117 KS.2018.0352

Godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för 2017 för 
Sundelius stiftelser samt nedläggning av Utbildnings- och 
Donationsstiftelser 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, Selma Sundelius 
Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning för 2017 Selma Sundelius stiftelser

Beredning
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen 
per den 31 december 2017 uppgick till 201 287 kronor.
År 2009 beslutades att lägga ned Selma Sundelius Julgåvestiftelse. En slutlig 
utdelning har ännu inte skett varför årsredovisning fortsätter upprättas. 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med länsstyrelsen och stämt av 
möjligheterna att lägga ned övriga två stiftelser ovan. Båda stiftelserna uppfyller 
länsstyrelsens krav för nedläggning bland annat att utdelning inte skett under de 
senaste fem åren. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom ansökan om nedläggning av Selma Sundelius Utbildningsstiftelse och Bengta 
Sundelius Donationsstiftelse. Vid ett beviljande ska behållningen i respektive 
stiftelse delas ut före avslut.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Catharina Malmborg (M) och Marlen Ottesen (SD) i 
handläggningen av ärendet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Annette 
Linander (C) och Håkan Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
- Ansöka hos länsstyrelsen om nedläggning av Selma Sundelius Utbildningsstiftelse 
och Bengta Sundelius Donationsstiftelse
- Godkänna årsredovisningarna för 2017 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2017.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 118 KS.2018.0285

Godkännande av avtal om finansiering och partnerskap med Herbert 
Felixinstitutet 

Ärendebeskrivning
2006 tog Eslövs kommun initiativ till bildandet av Herbert Felixinstitutet (HFI). 
Herbert Felix blev känd för en bred allmänhet i samband med att boken 
”Konservkungen”, skriven av Per T Olsson utkom. Herbert Felixinstitutet är en 
oberoende ideell förening som driver, stödjer och uppmuntrar arbete kopplat till 
migration, entreprenörskap och utveckling. Tanken med institutet var att som 
motkraft till den främlingsfientlighet som växte påtagligt, bland annat i Eslöv, verka 
för sambanden mellan invandring och framgångsrikt företagande. HFI är ett 
självständigt institut för opinionsbildning och forskning om invandringens positiva 
betydelse för samhällets utveckling. Eslövs kommun har sedan starten varit 
medfinansiär till verksamheten genom ett partnerskapsavtal. Det nuvarande avtalet 
om partnerskap och finansiering upphör 2018. Av den anledningen har ordförande 
och vice ordförande vid HFI ställt ett förslag till kommundirektören om en förnyelse 
av avtal och fortsatt finansiering för perioden 2019-2021.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Avtal om finansering och partnerskap med Herbert 
Felixinstitutet
 Ansökan om bidrag från Herbert Felixinstitutet 2018-2021
 Gällande avtal om finansiering och partnerskap med Herbert Felixinstitutet
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17 Avtal om finansiering 
och partnerskap med Herbert Felixinstitutet

Beredning
Sedan starten har Eslövs kommun varit en viktig finansiär och partner till Herbert 
Felixinstitutet. I partnerskapet med institutet finns fortsatt goda möjligheter till 
samarbete inom flera av kommunens viktiga frågor. Kommunledningskontoret 
bedömer att villkoren i gällande avtal (KS§3/2016) stämmer överens med Eslövs 
kommuns intentioner inom såväl näringslivsfrågor som mångfald och integration.

Kommunledningskontoret anser att en förnyelse av avtalet om finansiering och 
partnerskap ska upprättas och gälla från januari 2019 till och med december 2021. 
Kostnaderna får beaktas i budgetarbetet för 2019.

Yrkanden
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Henrik Whölecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut med ett tillägg om att kommunstyrelsen begär att Herbert Felixinstitutet ska 
återrapportera om verksamheten till kommunstyrelsen.
Janet Andersson (S), Annette Linander (C) och Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Henrik Wöhleckes (M) bifallsyrkande och tilläggsyrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner utifrån gällande avtalets villkor om finansering och 
partnerskap med Herbert Felixinstitutet att i enlighet med detta utbetala 25 000 
kronor per månad från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2020. Dessa 
kostnader får beaktas i budgetarbetet för 2019.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Herbert Felixistitutet
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§ 119 KS.2018.0377

Justering av Medborgarhusets taxor för uthyrning av sina lokaler 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att taxor för Medborgarhuset justeras från 1 
januari 2019. Indexreglering av lokalhyror har inte skett sedan 2015. Regelverken 
föreslås justeras utifrån att möblering, teknisk utrustning och loger i förekommande 
fall ingår i lokalhyran.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till justering av Medborgarhusets taxor
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 65, 2018, Förslag till justering av 
Medborgarhusets taxor
 Kultur- och fritidsnämndens förslag till nya taxor gällande Medborgarhuset
 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse gällande förslag till justering av 
Medborgarhusets taxor

Beredning
Kommunledningskontoret har bett förvaltningen bland annat komplettera 
beredningen med uppgifter om nuvarande hyresnivåer jämfört med förslag inför 
2019, jämförelse med marknadshyror vid privat förhyrning. Senast 
kommunfullmäktige behandlade taxor för Medborgarhuset var i juni 2013. Hyror vid 
privat förhyrning av delar av Medborgarhuset har höjts senast 2015 enligt vad som 
framgår av ärendet.

Förslaget till lokalhyror för 2019 innebär cirka sex procents höjning av hyrorna. Sett 
till att senaste höjning skedde 2015 motsvarar höjningen ungefär cirka 1,5 procent 
per år. Höjningen inför 2019 innebär att hyresnivåerna för privat förhyrning bedöms 
ligga i paritet med jämförbara lokaler. Kommunledningskontoret föreslår att hyrorna 
justeras med index varje år för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen. I hyrorna 
föreslås ingå möblering, teknik och loger i förekommande fall. Hyrorna för 
föreningar förenklas något samt all teknik ingår vilket ligger till grund för förslaget 
till hyresnivåer.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera taxor för uthyrning 
av Medborgarhusets lokaler att gälla från 1 januari 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 120 KS.2018.0458

Utökning av Servicenämndens årsanslag för investeringar 

Ärendebeskrivning
Servicenämndens ordförande har enligt 6 kapitlet 36 § i kommunallagen beslutat att 
begära utökade anslag i år med 4 miljoner kronor inom nämndens årsanslag 
investeringar samt att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 
igångsättningstillstånd för projektet samt anvisar hyresmedel enligt i ärendet bifogad 
tabell.

Beslutsunderlag
 Ordförandebeslut från Servicenämndens ordförande
 Förslag till beslut; Nyanläggning av konstgräsplan Berga
 Tjänsteskrivelse från Serviceförvaltningen
 Resultat vid användning av gummigranulatfria konstgräs
 Förutsättningar och beskrivning på återanvändning av befintligt konstgräs

Beredning
Servicenämnden har 2018 34,2 miljoner kronor i medel för underhållsåtgärder på 
kommunens fastigheter som har en flerårig nyttjandetid (livslängd). Nämnden 
förfogar över användningen av medlen. Nämnden har även en hyresintäkt med cirka 
194 miljoner kronor som inkluderar underhållsmedel per kvadratmeter förvaltad yta 
med 165 kronor enligt bokslut 2017. Förvaltad yta för objekt 92026 Berga 
konstgräsplan är, enligt Servicenämndens Husbok 2017, 110 48 kvadratmeter. I 
underhållsplan 2017-2020 samt statusbedömning byggnader 2017 som utgör den 
senaste redovisningen till kommunstyrelsen, april 2017, återfinns inte aktuell 
konstgräsplan. Enligt ärendet är konstgräsplanens livslängd 10-12 år vilket innebär 
att byte av planen borde ligga i den fleråriga planen. Påfyllning av granulat har enligt 
Husboken skett 2013 men i redovisningen finns inköp av granluat 2015 med cirka 
125 000 kronor. I övrigt framgår inga större underhållsåtgärder sedan anläggning av 
planen 2008. I årsredovisning 2017, budget 2018 eller vårprognos 2018 omnämns 
inte konstgräsplanen.
Per den 31 augusti har nämnden redovisat nyttjande av 13,8 miljoner kronor av 
årsanslag investeringar.
 
Årlig underhållsplan och statusrapport över fastigheterna som Servicenämnden 
förvaltar ska årligen godkännas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar om igångsättningstillstånd av investeringar som är 
objektsbestämda i investeringsbudgeten. Servicenämnden hanterar internt 
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igångsättning av underhåll med flerårig nytta inom årsanslag investeringar varför 
ärende inte behöver framställas till kommunstyrelsens arbetsutskott efter genomförd 
upphandling. Efter upphandling kan alltså nämnden genomföra investeringen. 
Nyttjande av årsanslag investeringar föranleder inte höjd hyra för hyresgästerna utan 
finansieras under livslängden inom Servicenämndens hyresintäkter.
Enligt budget 2018 ska ett förvaltningsavtal tecknas mellan kommunstyrelsen och 
Servicenämnden.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att bevilja utökning av Servicenämndens årsanslag 
investeringar från 34,2 miljoner kronor till 38,2 miljoner kronor för 2018.
- Kommunstyrelsen beslutar för egen del att Servicenämnden snarast ska lämna 
rapport över planerat löpande underhåll, årsanslag och fastighetsstatus för 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
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§ 121

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2018.0122-7Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av 
Järnhandelsvaror 2018
 KS.2018.0119-7Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83, 2018 Upplåtelse 
av mark för bredbandsledning Skanova
 KS.2018.0322-3Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84, 2018 Upplåtelse 
av mark för bredbandsledning IP-Only
 KS.2018.0324-3Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2018 Rivning av 
byggnad, fastighet Munken 2, Sallerupskolan
 KS.2017.0149-43Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86, 2018 Begäran 
om granskning för Detaljplan för del av Eslöv 53:4; Bygelvägen/Apelvägen - 
Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen
 KS.2018.0001-14Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88, 2018 
Budgetberedningens förslag till ekonomiska ramar 2019 och planperioden 2020-
2022
 KS.2018.0077-2Samarbetsavtal mellan Aon Hewitt AB och Eslövs kommun 
avseende BAS offentlig verksamhet Ej underskrivet
 KS.2018.0077-3Nyttjanderättsavtal mellan Aon Hewitt AB och Eslövs kommun 
avseende tilläggsmoduler i 2HR Aon Hewitt Ej underskrivet
 KS.2018.0366-1Kommunstyrelsen Ordförandebeslut; Tillsättning av 
tillförordnad förvaltningschef för Serviceförvaltningen
 KS.2018.0074-7Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per juni 
2018
 KS.2018.0396-1Skuldebrev VA Syd 2018-1
 KS.2018.0379-4Anställningsbeslut Mark- och exploateringsingenjör, 
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
 KS.2018.0008-10Ramavtal i samordnad upphandling av Reklam och 
Profilprodukter
 KS.2018.0398-2Lägenhetsarrende del av Hassle 4:70
 KS.2018.0405-1Avtal om lägenhetsarrende del av Eslöv Datorn 1
 KS.2018.0413-1Avtal mellan Eslövs kommun och statistiska Centralbyrån 
(SCB)  Företagsregistret - Online - Näringslivet regionalt
 KS.2018.0326-3Yttrande rörande ansökan till Hemvärnet/Nationella 
skyddsstyrkorna
 KS.2018.0325-3Yttrande rörande ansökan till Hemvärnet/Nationella 
skyddsstyrkorna
 KS.2018.0194-6Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 68, 2018 Upplåtelse 
av mark för elledning på Hassle 32:11
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 KS.2018.0126-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67, 2018 Positivt 
planbesked för Hangaren 1, Eslöv
 KS.2018.0111-5Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66 Positivt planbesked 
inklusive planuppdrag för Sallerup 50:18
 KS.2018.0270-16Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 71, 2018 
Byggnadsvårdspris 2018
 KS.2018.0338-1Sponsoravtal mellan Eslövs kommun och Eslövs 
Stadskärneförening avseende sändning av samtliga matcher på Stora torg i samband 
med VM i fotboll 2018
 KS.2018.0339-4Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av hjälpmedel; 
delområde Sittdynor 2018
 KS.2018.0340-4Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av hjälpmedel: 
delområde Vårdsängar 2018
 KS.2018.0125-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 74, 2018 Negativt 
planbesked för Malmen 14. Eslöv
 KS.2017.0439-11Ramavtal i samordnad upphandling av Däck och däcktjänster 
2018
 KS.2017.0388-7Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75, 2018 Negativt 
planbesked för Åkarp , Marieholm
 KS.2018.0307-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76, 2018 Upplåtelse 
av mark för fotbollsplan i Stehag
 KS.2018.0304-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77, 2018 Bildande av 
servitut i samband med avstyckning
 KS.2018.0119-6Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78, 2018 
Upplåtelseavtal för bredbandsledningar
 KS.2018.0049-4Arbetsgivarutskottets beslut § 12, 2018  
Tjänstledighetsansökningar 2018
 KS.2018.0049-6Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 18, 2018  
Tjänstledighetsansökningar juni 2018
 KS.2018.0336-2Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 19, 2018  
Personsäkerhet för Eslövs kommuns medarbetare
 KS.2018.0367-1Kommunstyrelsen Ordförandebeslut;  Temporär kostnadsfri 
parkering inom handelsområde i Eslövs centrum
 KS.2018.0331-3Anställningsbevis Dataskyddsombud 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen from 1 oktober 2018
 KS.2018.0305-2Hyra av lokal för förtidsrösning på Christian Nils väg 1 lokal 
030-607
 KS.2018.0375-1Låneavtal
 KS.2018.0369-1Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ordförandebeslut; 
Beviljande av tjänstledighet
 KS.2017.0109-30Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförandebeslut; 
godkännande av tillägg till köpeavtal
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 KS.2018.0363-3Yttrande Ansökan till Hemvärnet/Nationella skydsstyrkorna
 KS.2018.0074-8Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per juli 
2018
 KS.2017.0468-9Anläggningsarrende för ett så kallat mäthus inom fastigheten 
Ellinge 36:2 i Eslövs kommun.
 KS.2017.0468-11Anläggningsarrende för anläggning för uppgradering av rötgas 
till biogas på fastigheten Ellinge 36:2.
 KS.2017.0468-10Nyttjanderättsavtal för gasledning inom fastigheten Ellinge 
36:2 i Eslövs kommun.
 KS.2018.0286-1Köpeavtal Eslöv Åkarp 4:113
 KS.2018.0245-1Köpeavtal Eslöv Åkarp 3:28
 KS.2018.0404-1Avtal om annonsering i Skånska dagbladet AB perioden 18 maj 
2017-2 september 2017
 KS.2018.0246-2Avtal mellan Eslövs kommun och Kosunen Eriksson 
Konsulting AB avseende vikarierande kommunjurist
 KS.2018.0431-1Lägenhetsarrende för del av Sibbarp 2:3.
 KS.2018.0433-1Begäran om utlämnande av allmän handling
 KS.2018.0265-2Köpeavtal Eslöv Ölycke 1:280
 KS.2018.0304-7Godkännande av förrättning. Avstyckning från Stehag 37:3 
samt fasfighetsreglering mellan Stehag 37:1 och styckningslotten.
 KS.2018.0438-1Överenskommelse rörande nyttjande av del av fastigheten Eslöv 
53:4
 KS.2017.0586-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-21 § 92 
Positivt planbesked för detaljplan för Muraren 2 i Eslöv, Eslövs kommun
 KS.2018.0257-7Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-21 §93 
Positivt planbesked inklusive planuppdrag för detaljplan för Uttern 4 i Eslöv, Eslövs 
kommun
 KS.2017.0585-37Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-21 § 94 
Granskning - ändring av stadsplan för kvarteret 20 Snickaren, Eslövs kommun
 KS.2018.0074-9Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per 
augusti 2018

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 122

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2018.0206-13Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 70, 2018 Direktiv 
till ombud vid Sydvattens årsstämma
 KS.2018.0333-2Ekonomirapport maj 2018 Sveriges Kommuner och Landsting
 KS.2018.0172-6Protokoll från Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 
bolagsstämma 7 maj 2018
 KS.2018.0349-1Information från Sveriges Kommuner och Landstings styrelse 
om Förbundsavgift år 2019
 KS.2018.0384-1Kultur- och fritidsnämndens beslut § 67, 2018 Konst till 
StoraTorg i Eslöv
 KS.2018.0181-3Protokoll från Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 
styrelsesammanträde den 24 maj 2018
 KS.2018.0181-4Protokoll från Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
styrelsesammanträde 29 juni 2018
 KS.2018.0330-1Samverkansöverenskommelse gällande stödpengar ur 
Landsbygdsprogrammet avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd
 KS.2018.0455-1Befolkningsförändringar i Eslövs kommun för januari-juni 2018
 KS.2016.0462-12Kultur- och fritidsnämndens beslut § 79 2018 Ändring av tid 
för projektgodkännande Kulturskolan

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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