
Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-18:50

Beslutande Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (S)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
David Westlund (S)
Mats Löfström (S)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S)
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Jörgen Håkansson (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
Peter Melinder (M)
Bengt Andersson (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Jimmie Syrjäläinen (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Farid Albahadli (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Astrid Nilsson (L)
John Fidler (L)
Bertil Jönsson (NKE)
Anette Palm (S)  ersätter Gabriele Goldhammer (S)
Karl-Erik Malmborg (S)  ersätter Simon Ahlström (S)
Rikard Malmborg (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) (vice 
ordförande)
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Arvid Frandsen (M)  ersätter Jeanette Ljungberg (M)
Sofia Hagerin (C)  ersätter Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice 
ordförande)
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Göran Frank (L)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)
Eva Rebbling (V)  ersätter Laila Vedmar (V)
Tine Markebo (NKE)  ersätter Göran Windén (NKE)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Kamal Hathamuna Blyborg (S)
Ingemar Lundström (S)
Hanna Barjosef (S)
Irene Somers (S)
Nicklas Isaksson (S)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Sven-Olov Wallin (L)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Anette Persson (avdelningschef)
Christina Nilsson (kommunsekreterare)

Utses att justera Eva Rebbling (V)
Christine Melinder (M)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-10-05  

Protokollet 
omfattar

§§74-93
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Sekreterare
Christina Nilsson

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
Eva Rebbling (V) Christine Melinder (M)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-09-24

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-10-08

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-10-31

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Christina Nilsson
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INNEHÅLL
§74 Val av justerare
§75 Antagande av kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun
§76 Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter - kostnadsfri 

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

miljömålsprogram
§78 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 20 augusti 2018
§79 Antagande av nya taxor enligt LSO och LBE inom 

Räddningstjänsten Syd samt bemyndiga densamma att besluta om 
justering av timtaxan

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

§81 Beslut om delägarskap i Inera samt godkännande av aktieägaravtal
§82 Förändringar i Eslövs Bostads AB:s koncernstruktur
§83 Godkännande av ändringar i styrdokument och organisation för 

VA SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som 
medlemskommun

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

§85 Justering av Medborgarhusets taxor för uthyrning av sina lokaler
§86 Utökning av Servicenämndens årsanslag för investeringar
§87 Interpellation från Therése Andersson (-) till David Westlund (S) 

om barnets bästa
§88 Interpellation från Therese Andersson (-) till David Westlund (S) 

och Tony Hansson (S) om att införa familjevåldsavdelning i Eslövs 
kommun

§89 Remittering av motion från Håkan Larsson, Miljöpartiet de Gröna 
(MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun

§90 Remittering av motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) 
och John Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng

§91 Remittering av motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och 
Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga 
cykelpumpar i Eslöv och i byarna
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§92 Information inför kommunfullmäktiges möte den 22 oktober 2018
§93 Anmälningar för kännedom
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§ 74

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Eva Rebbling (V) och Christine Melinder (M) utses att jämte ordföranden 
justera protokollet den 5 oktober 2018. Till ersättare utses Erika Isaksson (S).
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§ 75 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 som svar på 
granskningsrapport om kommunens personalförsörjning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 104, 2018 Antagande av 
kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun
 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 kommunen klarar samhällsuppdraget och når de politiska målen 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 kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Kompetensförsörjningsstrategin för Eslövs kommun antas.
- HR-chefen ges rätt att vid behov göra smärre ändringar av rutinartad karaktär eller 
vad annars följer vid förändringar i lag och avtal.
- Kompetensförsörjningsstrategin ses över för revidering senast år 2022.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, HR-chef
Samtliga nämnder
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§ 76 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 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 § 128, behandlat 
frågan om temporär kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs centrum. 
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
 Kommunstyrelsens beslut § 107, 2018 Ändring av taxa för uttag av 
parkeringsavgifter - kostnadsfri parkering inom handelsområde i Eslövs centrum
 Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgift
 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
 Kommunstyrelsen Ordförandebeslut;  Temporär kostnadsfri parkering inom 
handelsområde i Eslövs centrum
 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. Den kostnadsfria parkeringen ska ses starkt 
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 
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eftersom tillgängligheten försämras under själva byggtiden.
 
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.

Yrkanden
Johan Andersson (S), Annette Linander (C), Bertil Jönsson (NKE) och Bengt 
Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att första punkten i kommunstyrelsens förslag till beslut 
ändras till: "Kommunfullmäktiges beslut om införande av parkeringsavgifter ändras 
så att kostnadsfri parkering införs".

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
revidera "Taxa för uttag av parkeringsavgifter" i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Anderssons (S) med fleras bifallsyrkande 
och Fredrik Ottesens (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäkitge 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslut
- 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,
- 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 ges i uppdrag att lämna en lägesrapport från 
utredningsarbetet vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2019.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera "Taxa för uttag av parkeringsavgifter" 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
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§ 77 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 och uppföljningen ska 
godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 108, 2018 Godkännande av uppföljning av arbetet 
med Eslövs miljömålsprogram
 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
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Uppföljning av arbetet med Eslövs miljömålsprogram godkänns.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 78 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
 Kommunstyrelsens beslut § 109, 2018 Redovisning av ej slutbehandlade 
motioner per 20 augusti 2018
 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 vid dagens sammanträde.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 79 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
 Kommunstyrelsens beslut § 111, 2018 Antagande av nya taxor enligt LSO och 
LBE inom Räddningstjänsten Syd samt bemyndiga densamma att besluta om 
justering av timtaxan
 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 en 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
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Nya taxor enligt LSO och LBE antas att gälla från och med den 1 januari 2019
- Räddningstjänsten Syd bemyndigas 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
Räddningstjänsten Syd
Burlövs kommun
Kävlinge kommun
Lunds kommun
Malmö stad
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§ 80 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 som 
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
 Kommunstyrelsens beslut § 112, 2018 Svar på motion från Håkan Larsson (MP) 
- Upprätta ramverk för investeringsfonder för Eslövs kommun
 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 11 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 
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och beslutas efter valet.
 
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) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen.
Farid Albahadli (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med Henrik Wöhleckes (M) yrkande.

Beslut
-  Motionen avslås.

Reservationer
Ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Håkan Larsson (MP)
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§ 81 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 Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) 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 
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höjas.

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
 Kommunstyrelsens beslut § 113, 2018 Beslut om delägarskap i Inera samt 
godkännande av aktieägaravtal
 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 
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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 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. Landets landsting/regioner och 250 kommuner är idag 
delägare i bolaget.
 
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:
 
-Dataskyddsförordningen i praktiken
-Skolans IT-arkitektur
-Formulärstandard för kommunal ärendehantering
-Principer för arkitektur
-Gemensamma begrepp
-Öppen data
-Säker digital kommunikation
-Federationsstrategi
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-Automatisering av administrativa processer/ärendetyper
-Digital medarbetare
-Riktlinjer för anskaffning
-Gemensamt kravbibliotek

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunens delägarskap i Inera godkänns. Kommunstyrelsens ordförande jämte 
kommundirektören bemyndigas att teckna förekommande handlingar för 
delägarskap.
- Kommunen förvärvar 5 aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet
- I ärendet redovisat aktieägaravtal och inträde som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ineras styrelse och verkställande direktör
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§ 82 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
 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2018 Förändringar i Eslövs Bostads AB:s 
koncernstruktur
 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
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Försäljning av aktierna i bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB (559016-4702) 
godkänns 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

Sida 24 (41)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Fusionen av bolaget Kvarteret Slaktaren AB (556933-7487) genom absorption av 
helägt dotterbolag in i Eslövs Bostads AB (556095-2391) godkänns.

Beslutet skickas till
Styrelsen för Eslövs Bostads AB
Styrelsen för Kvarteret Slaktaren AB
Styrelsen för Eslöv Slaktaren 17 AB
Kommunens förtroendevalda revisorer

Sida 25 (41)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 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. 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
 Kommunstyrelsens beslut § 116, 2018 Godkännande av ändringar i 
styrdokument och organisation för VA SYD med anledning av Lomma kommuns 
inträde som medlemskommun
 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 Eslöv för VA - samverkan mellan 
Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma

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 
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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.
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 etcetera. 
Rätt tidpunkt ska enligt planeringen vara 1 januari 2019.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
- Lomma kommuns inträde som medlem i VA SYD godkänns.
- 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 
godkänns.

Beslutet skickas till
Lomma kommun
VA SYD
Lunds kommun
Burlövs kommun
Malmö stad
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§ 84 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
 Kommunstyrelsens beslut § 117, 2018 Godkännande av årsredovisning samt 
ansvarsfrihet för 2017 för Sundelius stiftelser samt nedläggning av Utbildnings- och 
Donationsstiftelser
 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.

Yrkanden
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Ansöka hos länsstyrelsen om nedläggning av Selma Sundelius Utbildningsstiftelse 
och Bengta Sundelius Donationsstiftelse
- Årsredovisningarna för 2017 godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
2017.

Sida 28 (41)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Styrelsen för Sundelius stiftelser
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret, Stiftelseförvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 85 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
 Kommunstyrelsens beslut § 119, 2018 Justering av Medborgarhusets taxor för 
uthyrning av sina lokaler
 Förslag till beslut; Förslag till justering av Medborgarhusets taxor
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 65, 2018, Förslag till justering av 
Medborgarhusets taxor
 Medborgarhusets lokalhyror för  2019

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
Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Taxor för uthyrning av Medborgarhusets lokaler antas att gälla från 1 januari 2019 
enligt nedan
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Lokalhyror 2019
Gäller helgfria vard/sön kl 08.00-22.00, fre-lör kl 08.00-01.00, storhelger mot 
förfrågan o dubbel hyra.
I samtliga lokalhyror ingår AV-utrustning och grundljud-detaljer se nedan.
Vid hyra av A samt B-salar ingår loger i hyran.
Lokalhyror är momsfria.
1) Privat
Heldag (4—10 tim) Halvdag (mindre än 4 tim) Mer än 10 tim=heldag+halvdag
Hela huset 12 700 heldag 7 500 halvdag
A-sal 6 600 heldag 3 900 halvdag
B-sal 4 200 heldag 2 500 halvdag
C-sal 2 500 heldag 1 500 halvdag
D-sal 2 500 heldag 1 500 halvdag
Klubbrum 2 500 heldag 1 500 halvdag
Restaurang 2 500 heldag 1 500 halvdag
Sammanträdesrummet 1 400 heldag 850 halvdag
Cirkelrum 500 heldag 300 halvdag
Pentry 500 heldag 300 halvdag
 
2) Bidragsberättigad lokal förening
A-sal 300 första tim därefter 150/tim
Övriga salar/rum 100 första tim därefter 50/tim
Cirkelrum 20/tim
Pentry oavsett timmar 150
Lathund hela huset: timme 1: 1 000 därefter 250/tim

3) Lokal registrerad förening/kommunala förvaltningar
A-sal 600 första tim därefter 200/tim
Kommunala förvaltningar betalar endast hyra i A samt B-salar
Övriga salar/rum 200 första tim därefter 100/tim
Cirkelrum 40/tim
Pentry oavsett timmar 300
Lathund hela huset: timme 1: 2 000 därefter 500/tim
 
Övrigt (summor exklusive moms)
Grundljud: A-sal fyra mikrofoner/dataljud, övriga salar två mikrofoner/dataljud
Utökad ljudanläggning 2 400
Flygel/piano placerad på golv utan avgift. Övrig placering efter överenskommelse. 
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Eventuell önskad pianostämning bekostas av hyresgästen.
Tekniker enligt överenskommelse
Växtarrangemang enligt överenskommelse

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamling
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§ 86 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
 Kommunstyrelsens beslut §120, 2018 Utökning av Servicenämndens årsanslag 
för investeringar
 Förslag till beslut; Nyanläggning av konstgräsplan Berga
 Ordförandebeslut från Servicenämndens ordförande
 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, 11 048 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 
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objektsbestämda i investeringsbudgeten. Servicenämnden hanterar 
internt 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
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Bevilja utökning av Servicenämndens årsanslag investeringar från 34,2 miljoner 
kronor till 38,2 miljoner kronor för 2018.

Beslutet skickas till
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
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§ 87 KS.2017.0496

Interpellation från Therése Andersson (-) till David Westlund (S) om 
barnets bästa 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har ställt en interpellation till David Westlund (S) ordförande i 
Barn- och familjenämnden angående barns bästa.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Therese Andersson (-) till David Westlund (S) ordförande i 
Barn- och familjenämnden om barnens bästa

Beslut
- Interpellationen från Therese Andersson (-) avvisas eftersom fullmäktige redan 
anser den besvarad.

Beslutet skickas till
Therese Andersson (-)
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§ 88 KS.2018.0176

Interpellation från Therese Andersson (-) till David Westlund (S) och 
Tony Hansson (S) om att införa familjevåldsavdelning i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Therese Andersson (-) har ställt en interpellation till David Westlund (S) ordförande i 
Barn- och familjenämnden och Tony Hansson (S) ordförande i Vård- och 
omsorgsnämnden angående när Eslövs kommun ska tillsätta en 
familjevåldsavdelning.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av Sekr.

Beslut
- Interpellation från Therese Andersson (-) avvisas på grund av att en motion är ställd 
med liknande fråga vilken behandlas av Barn- och familjenämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till
Therese Andersson (-)
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§ 89 KS.2018.0376

Remittering av motion från Håkan Larsson, Miljöpartiet de Gröna (MP) 
gällande Eslöv som mångkulturell kommun 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion där han föreslår 
kommunfullmäktige att besluta:
"- att Eslövs kommun definierar sig som mångkulturell kommun
- att kommunen definierar all sin verksamhet som mångkulturell
- att kommunen upprättar en policy för hur den grundlagsskyddade definitionen 
tillämpas
- att kommunen i sin upphandling kräver att partners är verksamheter som stödjer 
mångkultur och mångfald
- att kommunen definierar sig som mångkulturell arbetsgivare och arbetsplats där de 
anställda förväntas stå bakom kommunens värdering och inte representera grupper 
som motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen
- att kommunen utarbetar en plan för preventivt försvar mot de grupper som 
motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen."

Beslutsunderlag
 Motion från Håkan Larsson (MP) gällande Eslövs som mångkulturell kommun

Beredning
Yrkanden
Lennart Nielsen (MP) yrkar på att motionen remitteras, förutom till 
kommunstyrelsen, till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande senast den 18 mars 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 90 KS.2018.0441

Remittering av motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John 
Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng 

Ärendebeskrivning
Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) har till kommunfullmäktige 
lämnat en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar:
"- att införa ett system med byalagspeng enligt motionen
- att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utforma system."

Beslutsunderlag
 Motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att 
införa ett system med byalagspeng

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 12 mars 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Sida 38 (41)



Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 KS.2018.0450

Remittering av motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid 
Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv 
och i byarna 

Ärendebeskrivning
Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) har till kommunfullmäktige 
lämnat en motion där de yrkar att:
"- Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att utreda olika möjligheter och kostnader för att placera ut offentliga 
cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs stad och i byarna 
- Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att placera ut offentliga cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs 
stad och i byarna."

Beslutsunderlag
 Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) samt Astrid Nilsson (L) Offentliga 
cykelpumpar

Beslut
- Motionen remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 
den 16 april 2019 samt till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 92

Information inför kommunfullmäktiges möte den 22 oktober 2018

Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
februari 2018, som är det första för den nya mandatperioden kommer sammanträdet 
inledningsvis att ledas av åldermannen. Som första punkt kommer val av 
fullmäktiges presiduim att ske. Därefter väljs valberedning inklusive presidium och 
kommunstyrelse inklusive presidium.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 93

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2016.0460-5Barn- och familjenämndens beslut § 93 2018, Granskning av 
vårdnadsutredningar i ett jämställdhetsperspektiv
 KS.2018.0189-2Information från Domstolsverket avseende nyhetsbrev inför 
nämndemannavalet 2019
 KS.2018.0344-3Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne avseende ny 
ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
 KS.2018.0109-2Minnesanteckning från Ägarträff 2018-03-23
 KS.2017.0378-11Undertecknad Fusionsplan vid absorption av helägt 
dotterbolag
 KS.2018.0303-4Protokoll från Länsstyrelsen Skåne avseende Nicklas Isaksson 
(S), ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 19 juni 2018
 KS.2018.0342-3Delårsrapport 1 januari-april 2018 Övergripande uppföljning av 
verksamhet och ekonomi Räddningstjänsten Syd
 KS.2018.0295-4Barn- och familjenämndens beslut § 121, 2018: Rapportering av 
ej verkställda beslut, socialtjänsten Kvartal 2
 KS.2018.0457-1Vård- omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 68, 2018 
Rapportering av ej verkställda beslut 2018, kvartal 2
 KS.2018.0463-1Återrapport av E-förslag per den 6 september 2018
 KS.2016.0460-6Barn- och familjenämndens redovisning av statistik Granskning 
av vårdnadsutredningar i ett jämställdhetsperspektiv

Beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna.
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