
Sammanträdesprotokoll
2018-03-19

Kommunfullmäktige

Plats och tid Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:30

Beslutande Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
Lars Månsson (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)
Simon Ahlström (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Lena Wöhlecke (M)
Bengt Andersson (M)
Jeanette Ljungberg (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Göran Granberg (SD)
Kerstin Brink (SD)
Annette Linander (C)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Therese Andersson (-)
Lennart Nielsen (MP)
Astrid Nilsson (L)
Laila Vedmar (V)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Khalid El-Haj (S)
Jasmin Safic´ (S)  ersätter Gabriele Goldhammer (S)
Anette Palm (S)  ersätter Fredrik Wikberg (S)
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Rikard Malmborg (M)  ersätter Peter Melinder (M)
Leif Persson (SD)  ersätter Patrik Olsson (SD)
Sofia Hagerin (C)  ersätter Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice 
ordförande)
John Fidler (L)
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Göran Frank (L)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Karl-Erik Malmborg (S)
Agneta Nilsson (S)
Miroslav Han (S)
Ingemar Lundström (S)
Hanna Barjosef (S)
Bo-Göran Hansen (M)
Arvid Frandsen (M) §§17-19
Tine Markebo (NKE)
Gudrun Nilsson (NKE)

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde
Agneta Fristedt

Utses att justera David Westlund (S)
Håkan Larsson (MP)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-03-27  

Protokollet 
omfattar

§§17-31
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
David Westlund (S) Håkan Larsson (MP)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-03-19

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-03-28

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-04-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§17 Val av justerare
§18 Ändring av föredragningslisan
§19 Information om dataskyddsförordning samt informationssäkerhet
§20 Antagande av avfallsplan 2018-2021
§21 Reglemente för kommunstyrelsen - revidering med anledning av 

flera nya lagar bland annat dataskyddsförordningen
§22 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) 

angående skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun.
§23 Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal med 

Sydvatten AB
§24 Godkännande av årsredovisning 2017 för Eslövs kommun 

inklusive kommunal bolag samt ansvarsprövning
§25 Utbetalning av mandat- och partistöd för 2018
§26 Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya 

skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
§27 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) Upprätta ramverk 

för investeringsfonder för Eslövs kommun
§28 Entledigande av Lesley Holmberg (L) från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige
§29 Interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan Andersson (S) 

gällande motionen "Skapa Eslövs Lustgård"
§30 Fråga från Laila Vedmar (V) till Johan Andersson (S) angående 

satsningar på barn och ungdom under skolloven
§31 Anmälningar för kännedom
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§ 17

Val av justerare

David Westlund (S) och Håkan Larsson (MP) utses till att jämte ordföranden, justera 
protokollet den 27 mars 2018. Kerstin Brink (SD) utses till ersättare.
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§ 18

Ändring av föredragningslisan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
 
9b. Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) Upprätta en plan för att 
genomföra divestment för Eslövs kommun
9c. Entledigande av Lesley Holmberg (L) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige
9d. Interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan Andersson (S) gällande 
Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs Lustgård"
9e. Fråga från Laila Vedmar (V) till Johan Andersson (S) angående satsningar på 
barn och ungdom under skolloven
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§ 19

Information om dataskyddsförordning samt informationssäkerhet

Ärendebeskrivning
Thomas Wärneryd från Frontit AB talar om hur den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) kan vara startpunkten för ett bättre skydd av våra digitala tillgångar.
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§ 20 KS.2017.0364

Antagande av avfallsplan 2018-2021 

Ärendebeskrivning
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att upprätta en avfallsplan. Denna utgör 
tillsammans med de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen kommunernas 
renhållningsordning. Avfallsplanen är kommunernas styrande dokument när det 
gäller avfallshanteringen. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna Eslöv, Höör 
och Hörby skall arbeta med avfallshanteringen till 2021.

Utformningen av avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 26, 2018 Förslag till antagande av avfallsplan 2018-
2021
 Kommunledningskontorets Förslag till beslut; Avfallsplan 2018-2021 för 
kommunerna Eslöv. Höör och Hörby
 Ny reviderad Avfallsplan 2018-2021
 Bilaga 1 Förklaringar och definitioner
 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser

Beredning
Under våren 2017 arbetade olika grupper av tjänstemän från kommunerna samt 
Merab med att aktualisera avfallsplanen samt renhållningsföreskrifterna. Under 
hösten skickades den aktualiserade avfallsplanen 2018 – 2021 samt 
renhållningsföreskrifterna på remiss till kommunstyrelser samt berörda nämnder, 
förvaltningar och bolag i Merabs ägarkommuner. Merab har därefter mottagit 
remissvaren och de inkomna synpunkterna har behandlats av en uppföljningsgrupp.
Uppföljningsgruppen har dokumenterat synpunkterna samt utökad förklaring, 
kommentarer och kompletteringar i Samrådsredogörelsen som finns i bilaga 9 i 
Avfallsplanen.
 
I sitt remissvar lyfte Eslövs kommuns kommunstyrelse och Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att det var av särskild vikt att avfallsplanen och dess 
åtgärder i så hög utsträckning som möjligt synkroniserades med för Eslövs kommun 
redan beslutade planer och program på området, så som Miljömålsprogrammet, och 
Avfallsplan 2018-2021 är kopplad till kommunernas antagna miljömål.
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En annan fråga som lyftes i remissvaren var kostnaderna kopplade till inventering av 
nedlagda deponier. Kommunstyrelsen ansåg att frågan borde utredas ytterligare 
av Eslövs kommun i dialog med Merab specifikt med avseende på hur och i vilken 
takt Eslövs kommun har möjlighet att slutföra åtgärden enligt föreslagen tidplan, 
eftersom inventeringen kräver resurser. Avfallsplan 2018-2021 fastslår att nedlagda 
deponier är en ren kommunal fråga som inte berör Merab. Frågan finns med i 
Avfallsplanen för att möjliggöra uppföljning för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, 
men det kommunala ansvaret för nedlagda deponier fastslås i Miljöbalken och 
kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågan.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2018-2021 att gälla från och med 
justeringsdatum.

Beslutet skickas till
Merab
Samtliga nämnder i Eslövs kommun
Höörs kommun
Hörby kommun
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§ 21 KS.2018.0129

Reglemente för kommunstyrelsen - revidering med anledning av flera 
nya lagar bland annat dataskyddsförordningen 

Ärendebeskrivning
På lagstiftningsområdet har det på kort tid kommit eller kommer ny lagstiftning som 
påverkar både möjligheter och krav på hur vi arbetar och vilken kontroll vi har över 
den kommunala verksamheten i kommunen.

Den första förändringen kom den 1 januari 2018 och är den nya kommunallagen. 
Den nya lagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att bestämma att 
kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör 
andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot 
enskild eller tillämpningen av lag. För att kommunstyrelsen ska ha insyn och 
möjlighet till uppföljning av att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt eller de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning krävs att reglementet för kommunstyrelsen präglas 
av tydlighet och en klar ansvarsfördelning.

Europaparlamentet antog NIS-direktivet (säkerhet i nätverks- och 
informationssystem - NIS) vilket fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam 
nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. Därför kommer ny 
lag och förordning att tas fram och förväntas träda i kraft den 10 maj 2018.

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning (General Data Protection 
Regulation – GDPR) och dataskyddslag att träda i kraft och ersätta 
personuppgiftslagen (PuL). Förordningen kommer att medföra förändrade och 
utökade krav på Eslövs kommun avseende befintliga system och rutiner.

Den 1 juli 2018 kommer en ny förvaltningslag som innebär en skärpning av den 
gamla förvaltningslagen. Den nya förvaltningslagen innebär bland annat att det 
kommer att finnas ett utökat krav på skyndsamhet när det gäller att uppfylla rätten 
för medborgarna till insyn och att få utlämnat allmänna handlingar. Dessutom 
kommer kommunen att åläggas att kunna både ta emot och skicka svar i braille 
(blindskrift), översätta besluten på olika språk om det ställs krav på det från 
mottagaren, motivera alla beslut oavsett om de är positiva eller negativa, såsom 
några exempel.
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Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovanstående ändring av 
kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 24, 2018 Reglemente för kommunstyrelsen - 
revidering med anledning av flera nya lagar bland annat dataskyddsförordningen
 Reglemente för kommunstyrelsen - revidering med anledning av flera nya lagar 
bland annat dataskyddsförordningen
 Förslag till revidering 2018-03-01 Kommunstyrelsens reglemente 2015-01-01
 Uppdrag - projekt Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet(209210) 
(0)_TMP

Beredning
Det som nu påskyndat arbetet med att se över kommunstyrelsens reglemente är det 
arbete som pågår med införandet av den nya  dataskyddsförordningen. Eslövs 
kommun har tillsatt en projektgrupp som arbetar med införandet av den nya 
dataskyddsförordningen. Projektgruppen har identifierat en rad åtgärder som behöver 
genomföras inför den 25 maj 2018. En av åtgärderna är att förtydliga 
kommunstyrelsens reglemente så att en övergripande ledningsfunktion och 
styrningsfunktion inom ramen för den nya dataskyddsförordningen skapas. Detta ger 
förutsättningar för att genomföra och styra arbetet strategiskt och ekonomiskt för 
hela kommunen. Detta för att göra kommunstyrelsen övergripande ansvarig för att 
samordna arbetet med den nya dataskyddsförordningen avseende 
kommunövergripande styrdokument och riktlinjer samt följa upp tillämpning på 
respektive nämnd.
Det nya regelverket avseende behandling av personuppgifter, vilket omfattar hela 
den kommunala verksamheten innebär kraftigt skärpta krav på kommunen. Det 
kommer att kunna dömas ut sanktionsavgifter, som kan bli upp till 10 miljoner 
kronor per personuppgiftsincident.
 
Syftet är att:
Samtliga registrerade ska känna trygghet i att deras personuppgifter behandlas i 
enlighet med gällande lagstiftning.
Samtliga nämnder i Eslövs kommun kan för tillsynsmyndigheten visa att de lever 
upp till kraven i lagstiftningen.
Det finns fullgott skydd för kommunens informationstillgångar.
 
Det är ett komplext arbete som behöver göras för att genomföra implementering och 
därefter efterlevnad av ny lagstiftning. För att på ett effektivt sätt kunna utföra detta 
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arbete krävs en samordning. Kommunledningskontoret har föreslagit en viss 
omstrukturering i reglementet där ledningsfunktion och styrningsfunktion samlas 
under en punkt, Styr- och ledningsfunktion samt en viss modernisering av språket.
Det är enligt kommunallagen enbart kommunstyrelsen som kan få i uppdrag att fatta 
beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet av 
kommunfullmäktige. Därför behöver kommunstyrelsens nuvarande reglemente 
revideras.
 
Reglementet har inte reviderats efter att kommunfullmäktige, § 118, 2016, beslutade 
att ta bort möjligheten till att lämna medborgarförslag därför föreslås att paragrafer 
avseende detta samtidigt tas bort.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 
och med justeringsdatum.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Agneta Fristedt
Författningssamlingen
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§ 22 KS.2017.0143

Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående 
skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun. 

Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion angående skyltning av cykelöverfarter i Eslövs kommun.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att frågan om skyltning av 
cykelöverfart utreds och genomförs enligt intentionerna i motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 27, 2018 Yttrande över motion från Bertil Jönsson 
(NKE) och Göran Windén (NKE) angående skyltning för cykelöverfarter i Eslövs 
kommun.
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran 
Windén (NKE) angående skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 6, 2018 Motion från Bertil 
Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående skyltning av cykelöverfarter
 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående 
skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun

Beredning
Under de senaste åren har cykeln fått en tyngre roll i samhällsplaneringen än den haft 
tidigare. Dess positiva effekter på folkhälsan och miljön har spelat roll, men även 
elcykeln har inneburit att cykeln idag är en verklig konkurrent till bilen i många 
sammanhang.
 
Under 2017 togs det fram både en nationell och en regional cykelstrategi. Båda dessa 
pekar på vikten av att även kommunerna tar fram cykelstrategier. Arbetet med att ta 
fram en cykelstrategi för Eslövs kommun pågår och strategin ska vara klar och 
antagen under 2018. I strategin kommer viktiga cykelstråk att identifieras och 
prioriteras. Skyltning för cykelöverfart är ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert 
sammanhängande cykelnät, och överfarter som kan komma i anspråk för denna 
skyltning kommer att identifieras under arbetets gång. En cykelöverfart kräver dock 
investeringar i form av upphöjning och markeringar i vägbanan, och dessa 
investeringar måste tas med i kommande investeringsbudget.
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Arbetet med att ta fram en cykelstrategi görs i samarbete mellan 
Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad, med stöd från övriga 
förvaltningar.

Yrkanden
Bertil Jönsson (NKE) och Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige bifaller motionen från Bertil Jönsson (NKE) och Göran 
Windén (NKE) angående skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 23 KS.2018.0063

Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal med 
Sydvatten AB 

Ärendebeskrivning
Båstads kommun föreslås inträda som delägare i Sydvatten AB. Förhandlingar 
mellan Båstads kommun och Sydvatten har resulterat i ett avtal om delägarinträde. 
Ett förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning 
genom Sydvatten AB ska godkännas av nuvarande ägarkommuner.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 29, 2018 Ställningstagande för tilläggsavtal till 
gällande konsortialavtal Sydvatten AB
 Förslag till beslut; Tilläggsavtal till konsortialavtal Sydvatten
 Information om ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal 
Sydvatten AB
 Bilaga Nuvarande bolagsordning med föreslagen ändring i § 8
 Tilläggsavtal gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom 
Sydvatten AB
 Avtal mellan Sydvatten AB och Båstads kommun avseende delägarinträde

Beredning
Villkor för inträde för nya delägare i Sydvatten AB regleras i det gällande 
konsortialavtalet vilket ligger till grund för Båstads kommuns inträde. Ett avtal är 
upprättat mellan Båstads kommun och Sydvatten AB som Båstads kommuns 
fullmäktige respektive Sydvattens styrelse godkänt. Kommunfullmäktige i 
ägarkommunerna har att ta ställning till tilläggsavtalet och teckna detsamma.
Vid kommande årsstämma ska ägarkommunerna behandla frågan om nyemission 
vilket förutsätter att varje delägare ger sitt godkännande till tilläggsavtalet.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet till gällande konsortialavtal samt 
utser kommunstyrelsens ordförande jämte kommundirektören att teckna 
tilläggsavtalet.

Beslutet skickas till
Sydvatten AB
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Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson
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§ 24 KS.2018.0065

Godkännande av årsredovisning 2017 för Eslövs kommun inklusive 
kommunal bolag samt ansvarsprövning 

Ärendebeskrivning
Kommunens årsredovisning 2017 inklusive sammanställd redovisning vilken även 
inkluderar kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Kommunen uppfyller lagens 
krav på god ekonomisk hushållning, balanskrav och överskott. Kommunens hel- och 
majoritetsägda bolag går med vinst.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 30, 2018 Förslag till godkännande av 
årsredovisning 2017 för Eslövs kommun inklusive de kommunala bolag
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2017 inklusive sammanställd redovisning 
samt ansvarsprövning
 Eslöv Årsredovisning 2017 Korr10
 Revisionsberättelse för år 2017
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 Revisionsrapport
 Revisionsberättelse för Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) 2018
 Granskningsrapport avseende granskning av Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag 2017
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs industrifastigheter AB 2017
 Granskningsrapport avseende granskning av Fastighet AB Gäddan 2017
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostads Invest AB 2017
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostäder AB (ebo) 2017
 Granskningsrapport avseende granskning av Kvarteret Eslövs Slaktaren AB 
2017
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Slaktaren 17 AB 2017

Beredning
Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda liksom 
det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Uppfyllelsen av inriktningsmålen har 
förbättrats under året.
Kommunens överskott är ovanligt högt beroende på en rad faktorer. Skatteintäkterna 
blev 8 miljoner kronor högre än planerat och staten ökade de generella statsbidragen 
mot slutet av året med 5,8 miljoner kronor. Genomförandet av kommunens 
investeringar är försenade vilket lämnar 10 miljoner kronor i inte nyttjade medel 
under året. Till skillnad mot prognosen i delårsrapporten så lämnar nämnderna 
överskott med 12,9 miljoner kronor.

Sida 18 (29)



Sammanträdesprotokoll
2018-03-19

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Flera andra poster visar på lägre kostnader än planerat i samband med budgeten till 
exempel kommunens personalrelaterade kostnader med 4 miljoner kronor, 
tjänstepensionskostnader med 3,7 miljoner kronor genom återbäring, reserverade 
medel för HS-avtalets införande blev i stort outnyttjat, inga nya lån togs upp varför 
planerad räntekostnadsökning uteblev samt att kommunens exploateringsverksamhet 
belastade inte resultatet med färdigställda projekt. Koncernens resultat blev 85,8 
miljoner kronor.
 
Den ekonomiska utmaningen för kommunen ökar framöver varför del av överskottet, 
19 miljoner kronor, föreslås sättas av i resultatutjämningsreserven.
Kommunens pensionskostnader ökar fram till 2022 med drygt 30 miljoner kronor 
jämfört med 2017. Kommunledningskontoret föreslår att kommunens avsatta medel 
till tjänstepensioner ökas från aktuell behållning med cirka 89 miljoner kronor med 
ytterligare 16 miljoner kronor. Placering av medel sker enligt särskild policy på 
kapitalmarknaden.

Revision
De kommunala revisorerna har överlämnat revisionsberättelse med bilagor för 2017. 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 
och nämnder samt för enskilda ledamöter i dessa organ för 2017 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.

Yrkanden
Johan Andersson (S), Annette Linander (C), Henrik Wöhlecke (M), David Westlund 
(S) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jäv
De fullmäktigeledamöter som under 2017 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller 
kommunstyrelsen, deltar inte jämlikt 5 kapitlet 48 § kommunallagen, vid 
handläggningen i fråga om ansvarsfrihet för den egna nämnden.

Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 inklusive de kommunala 
bolagen..
- Kommunfullmäktige avsätter 19 miljoner kronor till Resultatutjämningsreserven 
och 16 miljoner kronor till tjänstepension.
- Kommunfullmäktige beviljer kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Reservationer
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Therese Andersson (-) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Fredrik Ottesen (SD) begär och medges att lämna följande protokollsanteckning:
"KPMG har av Eslövs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Under avsnittet 3.4 i 
granskningsrapporten ”Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning” återfinns följande text:
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktigebeslutade målen.
Detta efterföljs av punkten 3.4.1.3 med rubriken ”Investeringsvolymen”, och detta är 
i vår mening den mest relevanta skrivningen i samtliga dokument gällande 
årsredovisningen. Texten lyder:
Det finns även ett indikativt mer långsiktigt finansiellt mål som avser 
investeringsvolymen. Målet är att investeringarna inte ska överstiga bokförda 
avskrivningar och resultatet under en femårsperiod (planperioden samt de två 
föregående åren). Hålls investeringarna på denna nivå finns förutsättningar att 
undvika skulduppbyggnad och därmed hålla finansieringskostnaden på en nivå som 
tillåter att 99% av skatteintäkter och generella bidrag spenderas i verksamheten.
Investeringsambitionen överstiger emellertid den angivna nivån och har så gjort 
sedan 2015. Sedan 2015 har investeringsvolymen därför utgått som finansiellt mål 
utan är istället "indikativt". Därmed har ingår målet inte i utvärderingen över 
huruvida måluppfyllelse uppnås.
Den indikativa statusen gör dock att målet likväl presenteras under rubriken 
”Sammanställning av Finansiella mål” och det konstateras att målet inte är uppfyllt.
Med bakgrund av detta ställer vi oss starkt kritiska till vilken framtida effekt det 
kommer att få på det som presenteras i cirkeldiagrammet ”Hur används pengarna?” i 
Årsredovisning 2017 på sidan 13. Kommer finansieringskostnaderna framöver att bli 
en betydande del av kakan? Bibehåller Eslöv verkligen en god ekonomisk 
hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande 
generationer?
Eslöv saknar en djupare analys av den planerade skuldsättningen och ett 
skuldsättningsmål."
 

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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Kommunrevision
Kommunledningskontoret, Tomas NIlsson
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§ 25 KS.2018.0113

Utbetalning av mandat- och partistöd för 2018 

Ärendebeskrivning
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 29-32 §§ stadgas hur en kommun får ge ut 
partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för 
det. Enligt 5 § reglerna ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 
kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari till och med den 31 
december och ska ges in till kommunstyrelsen senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång.

Alla partier i Eslövs kommun har lämnat en sådan redovisning vilket anmäldes till 
kommunfullmäktige § 99, 2017.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 31, 2018 Förslag till utbetalning av mandat- och 
partistöd för 2018
 Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd för 2018
 Partistöd med uppräkning enligt kpi 2018

Beredning
Enligt 2 § reglerna för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Årets partistöd har räknats 
upp med KPA för december 2017 som var 325,23.
 
Mandaten i kommunfullmäktige är fördelade enligt följande:
 
Socialdemokraterna – 18 mandat
Sverigedemokraterna – 10 mandat
Moderaterna – 8 mandat
Centerpartiet – 4 mandat
Miljöpartiet – 4 mandat
Liberalerna – 3 mandat
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Nya Kommunpartiet Eslöv – 2 mandat
Vänsterpartiet – 2 mandat
 
Partistödet ska betalas ut senast i mars månad varje år efter beslut av 
kommunfullmäktige.

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

Beslut
-  Kommunfullmäktige beslutar att för 2018 utbetala följande belopp i partistöd till 
de lokala partiorganisationerna i Eslöv:
 

 507 601 kronor till Socialdemokraterna

 298 281 kronor till Sverigedemokraterna

 245 951 kronor till Moderaterna

 141 291 kronor till Centerpartiet

 141 291 kronor till Miljöpartiet

 115 126 kronor till Liberalerna

 88 961 kronor till Nya Kommunpartiet Eslöv

 88 961 kronor till Vänsterpartiet

Beslutet skickas till
Samtliga partier
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning
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§ 26 KS.2018.0134

Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya 
skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion och 
föreslår följande:
 

 att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens 
bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, 
faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur 
tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av 
överklagande och klagomål som inkommit.

 att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när 
olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar 
etc.)

 att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för 
fler.

 att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i 
arbetet.

 att möjligheten att använda modern teknik utreds.

Beslutsunderlag
 Motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer 
med verkligheten

Beslut
- Motionen remitteras till Barn- och familjenämnden för yttrande senast den 31 juli 
2018.

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Bevakning
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§ 27 KS.2018.0167

Remittering av 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
 Motion från Håkan Larsson (MP) Upprätta en plan för att genomföra divestment 
för Eslövs kommun

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast den 15 augusti 2018.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tomas NIlsson
Bevakning
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§ 28 KS.2018.0155

Entledigande av Lesley Holmberg (L) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning
Lesley Holmberg (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Lesley Holmberg (L) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige

Beslut
-  Lesley Holmberg (L) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
-  Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Lesley Holmberg
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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§ 29 KS.2018.0080

Interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan Andersson (S) 
gällande motionen "Skapa Eslövs Lustgård" 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har ställt en interpellation till Johan Andersson (S), ordförande i 
kommunstyrelsen då han undrar vad som har hänt med planerna på Lustgården under 
de år som har gått, och på vilket stadium befinner sig ärendet nu.
 
Johan Andersson (S) överlämnar åt Bengt Andersson (M), ordförande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, att besvara interpellationen vilket han gör i enlighet med 
det skriftliga svaret.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation från Håkan Larsson (MP) Interpellation från Håkan 
Larsson (MP) till Johan Andersson (S) gällande Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs 
Lustgård"
 Interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan Andersson (S) gällande 
Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs Lustgård"

Beslut
- Interpellation gällande Miljöpartiets motion "Skapa Eslövs Lustgård" anses 
besvarad.
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§ 30 KS.2018.0160

Fråga från Laila Vedmar (V) till Johan Andersson (S) angående 
satsningar på barn och ungdom under skolloven 

Ärendebeskrivning
Laila Vedmar (V) ställer en fråga till Johan Andersson (S), ordförande i 
kommunstyrelsen, angående Regeringens satsningar på barn och ungdom under 
skolloven. Hon undrar hur mycket bidrag Eslövs kommun har ansökt om för 
följande:

 Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för skolungdomar i årskurserna 
6-9 i grundskolan och de som studerar första och andra året på gymnasiet.

 Gratis simskoleundervisning för barn i förskoleklass.

 Kostnadsfria aktiviteter för barn 6-15 år under sommarlov och andra skollov.
 
Johan Andersson (S) svarar att Eslövs kommun har rekvirerat bidrag som är 
fördelade till aktiviteter i kommun:

 för simundervisning för barn i förskoleklass har Eslövs kommun fått 
1.046.037 kronor,

 för lovverksamhet har kommunen fått 897 601 kronor,

 för sommaraktiviteter har stöd utgått med 717 721 kronor,

 när det gäller den avgiftsfria kollektivtrafiken för ungdomar under lov är 
utformningen av bidraget inte klar än.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga till Johan Andersson (S) från Laila Vedmar (V) angående satsningar 
på barn och ungdom under skolloven

Beslut
- Lailas Vedmars (V) fråga anses besvarad.
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§ 31

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2017.0521-6Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län gällande ny 
ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige
 KS.2018.0100-5Svar på enkäten från Länsstyrelsen Skåne Lägesrapport 
avseende beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande 
barn och asylsökande 2018
 KS.2018.0057-11Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen Eslöv och 
Eslövs kommunom fördjupad samverkan om nyanländas etablering
 KS.2017.0592-3Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län gällande ny 
ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige
 KS.2018.0057-12Återkoppling från Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete på överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Eslövs kommun och 
arbetsförmedlingen avseende nyanländas etablering i arbetslivet
 KS.2018.0052-4Arbetsgivarutskottet § 6, 2018  Fastställande av års- och 
timarvode till förtroendevalda samt arvoden för förtroendevalda i kommunal bolag 
2018

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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