
Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

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)
Khalid El-Haj (S)
Erika Isaksson (S)
David Westlund (S)
Bernt Nilsson (S)
Istvan Barborg (S)
Krister Göransson (S) §§59-68, §§70-73
Marianne Svensson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Gabriele Goldhammer (S)
Fredrik Wikberg (S) §§59-66
Kerstin Ekoxe (S)
Henrik Wöhlecke (M) §§59-68, §§70-73
Catharina Malmborg (M)
Christine Melinder (M) §§59-66
Lena Wöhlecke (M) §§59-68, §§70-73
Peter Melinder (M) §§59-66
Bengt Andersson (M)
Jeanette Ljungberg (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Kerstin Brink (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C) (2:e vice ordförande)
Jasmina Muric (C)
Anders Molin (C)
Håkan Larsson (MP)
Farid Albahadli (MP)
Lennart Nielsen (MP)
Göran Frank (L)
Astrid Nilsson (L) §§59-66
Laila Vedmar (V)
Bertil Jönsson (NKE)
Göran Windén (NKE)
Jörgen Håkansson (S)  ersätter Lars Månsson (S)
Anette Palm (S)  ersätter Mats Löfström (S)
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Karl-Erik Malmborg (S)  ersätter Simon Ahlström (S)
Agneta Nilsson (S) §§67-73 ersätter Fredrik Wikberg (S)
Miroslav Han (S) §69 ersätter Krister Göransson (S) pga 
jäv
Rikard Malmborg (M)  ersätter Mikael Wehtje (M) (vice 
ordförande)
Bo-Göran Hansen (M) §§67-73 ersätter Christine Melinder 
(M)
Arvid Frandsen (M) §§67-73 ersätter Peter Melinder (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M) §69 ersätter Lena Wöhlecke (M) 
pga jäv
Margaretha Holmquist (L)  ersätter John Fidler (L)
Sven-Olov Wallin (L) §§67-73 ersätter Astrid Nilsson (L)
Mauricio Sanchez (V)  ersätter Stefan Karlsson (V)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Agneta Nilsson (S) §§59-66
Miroslav Han (S) §§59-68, §§70-73
Kamal Hathamuna Blyborg (S)
Ingemar Lundström (S)
Hanna Barjosef (S)
Bo-Göran Hansen (M) §§59-66
Arvid Frandsen (M) §§59-66
Ann-Sofi Dahlgren (M) §§59-68, §§70-73
Sofia Hagerin (C)
Mikael Sonander (C)
Sven-Olov Wallin (L) §§59-66
Eva Rebbling (V)
Tine Markebo (NKE)

Övriga 
närvarande

Anette Persson (sekreterare)
Agneta Fristedt (kommunjurist)

Utses att justera Henrik Wöhlecke (M)
Margaretha Holmquist (L)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2018-06-30  

Protokollet 
omfattar

§§59-73
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Sekreterare
Anette Persson

Ordförande        
Lena Emilsson (S)

Justerande
Henrik Wöhlecke (M) Margaretha Holmquist (L)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-06-18

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-07-02

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-07-26

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Anette Persson
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INNEHÅLL
§59 Val av protokollsjusterare
§60 Ändring av föredragningslistan
§61 Information från Försvarsmakten angående säkerhetsläget i vår 

omvärld
§62 Godkännande av demokratiutredningens återrapport angående 

förbättrad medborgardialog samt beslut om framtagande av policy 
och handbok

§63 Godkännande av lokalförsörjningsplan 2019-2023
§64 Antagande av ny miljöpolicy för Eslövs kommun
§65 Svar på motionen "Satsning på Gyaskogen som 

rekreationsområde"
§66 Godkännande av personalbokslut 2017
§67 Antagande av ny lönepolitik för Eslövs kommun samt upphävande 

av tidigare antaget Lönepolitiskt dokument för Eslövs kommun
§68 Godkännande av vårprognos 2018 samt beslut om utökande av 

investeringsbudget för digital infrastruktur och strategiska digitala 
planer

§69 Beviljande av ansvarsfrihet 2017 för Finsam MittSkåne
§70 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
§71 Rättelse av beslut efter entledigande av Jasmin Safic´ (S) från 

uppdraget som ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

§72 Entledigande av Fredrik Wikberg (S) från samtliga politiska 
uppdrag

§73 Anmälningar för kännedom
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§ 59

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning
Henrik Wöhlecke (M) och Margaretha Holmquist (L) utses att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. Till ersättare utses Mauricio Sanchez (V).
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§ 60

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att ett extra ärende avseende en avsägelse läggs till mellan 
ärende 12 och 13, samt att rubriceringen av ärende 12 ändras till Rättelse av beslut 
efter entledigande av Jasmin Safic´ från uppdraget som ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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§ 61

Information från Försvarsmakten angående säkerhetsläget i vår 
omvärld

Ärendebeskrivning
Säkerhetsstrateg Åsa Mikkelsen informerar om den enkät om hot, hat och våld som 
är under utskick till samtliga förtroendevalda i kommunen. Åsa Mikkelsen 
informerar även om arbetet i samverkansgruppen. Samverkansgruppen består av en 
representant för varje parti, kommunpolisen samt kommunens säkerhetsstrateg och 
valledare. Gruppen träffas en gång i månaden och diskuterar frågor kring säkerhet 
inför valet i september. Vidare informerar Åsa Mikkelsen om Säkerhetspolisens 
handbok Personlig säkerhet som kan laddas ner som pdf-fil 
från www.sakerhetspolisen.se
 
Jan Krappe från försvarsmakten informerar om det stöd som försvarsmakten kan ge 
till civilsamhället. Ofta handlar det om insatser enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Som exempel kan nämnas eftersökningar och åtgärder vid översvämning eller brand.
 
Jan Krappe informerar även om NATO:s utveckling från 1989-2015 och den nu 
återinförda allmänna värnplikten.
 
Vidare presenteras en sammanställning av de största incidenterna i världen 2017 och 
2018 tillsammans med ett resonemang om hur vi klarar flera incidenter på samma 
gång. Vikten av att militären och civilsamhället måste arbeta tillsammans betonas.

Beslut
- Informationen från Försvarsmakten läggs till handlingarna.
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§ 62 KS.2016.0348

Godkännande av demokratiutredningens återrapport angående 
förbättrad medborgardialog samt beslut om framtagande av policy och 
handbok 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015 (§ 130) att tillsätta en lokal 
demokratiutredning med syfte att göra en genomlysning av medborgarinflytandet och 
lämna förslag till kommunfullmäktige om förbättrad medborgardialog, senast den 30 
juni 2017.
 
Demokratiutredningen, bestående av representanter för samtliga partier i fullmäktige, 
fick även i uppdrag att senast den 30 juni 2016 ge förslag till alternativ till 
medborgarförslag. Demokratiutredningen föreslog införande av e-förslag samt 
utvecklade funktioner för synpunktshantering och felanmälan.
Införande av e-förslag samt utvecklade funktioner för synpunktshantering och 
felanmälan beslutades av kommunfullmäktige den 31 oktober 2016 (§ 118). 
Samtidigt beslutades att införandet av e-förslag ska följas upp efter två år i drift och 
revideras om det anses nödvändigt.
 
Möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffades från och med den 15 november 
2016. Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag beslutades av 
kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (§ 66). Möjligheten att lämna in e-förslag har 
därmed varit i drift i cirka ett år.
 
Demokratiutredningen enades i maj 2017 om att de behövde ytterligare ett år av 
fördjupning i ämnet medborgardialog samt utökad kunskap kring Sveriges 
Kommuner och Landstings metoder för kommunernas arbete med utökat 
medborgarinflytande. Demokratiutredningen begärde därför om anstånd om att 
lämna förslag till kommunfullmäktige om förbättrad medborgardialog till och med 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 87, 2018: Lokala demokratiutredningens slutförslag
 Förslag till beslut; Lokala demokratiutredningens slutförslag
 Demokratiutredningens slutförslag
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Beredning
Demokratiutredningen har inför slutförslaget genomfört en genomlysning av 
kontaktytorna mellan kommunen och medborgarna samt granskat olika typer av 
medborgarinflytande. Gruppen har tagit del av såväl den nationella 
demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, som olika 
teorier kring lokal demokratiutveckling och andra kommuners goda exempel. En 
policy och en handbok som kan definiera begreppen och processerna samt fastställa 
arbetssätt är ett sådant exempel.
 
Demokratiberedningen föreslår att:

 En policy för medborgardialog samt en praktisk handbok för nämnder och 
förvaltningar tas fram.

 Nämnderna själva beslutar om när det är lämpligt att medborgardialog 
används i frågor som ingår i deras ansvarsområde.

 Riktlinjerna avseende kommunens e-förslag ändras så att dessa enbart kan 
lämnas digitalt samt att kravet på medlemskap i Eslövs kommun upphör.

 Demokratiutredningens uppdrag anses vara slutfört.
 
Kommunledningskontoret anser att:

 Införande av en policy för medborgardialog samt en praktisk handbok 
tillämpbar, och användbar, i Eslövs kommun kräver samordning såväl som 
resurser. Tjänstepersoner såväl som politiker behöver utbildning i konceptet 
medborgardialog.

 Införande av medborgardialog bör samordnas av Kommunledningskontoret.

 En ”pilot-medborgardialog” bör genomföras, för att sedan föra in dess 
erfarenheter i policy för medborgardialog och praktisk handbok.

 Riktlinjerna avseende kommunens e-förslag bör inte ändras förrän beslutad 
uppföljning två år efter införande av e-förslag är gjord (kommunfullmäktige 
den 31 oktober 2016, § 118). Uppföljningen kan komma att visa på 
ytterligare behov av ändringar, vilka bör genomföras samtidigt och samordnat 
med demokratiutredningens förslag på ändringar.

Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en policy för medborgardialog samt en 
praktisk handbok.
- Förslag till policy för medborgardialog samt en praktisk handbok ska presenteras 
för kommunfullmäktige i juni 2019.
- Resurser till genomförande beaktas i budgetberedning för 2019.
- Demokratiutredningens uppdrag anses i och med detta beslut som slutfört.
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 63 KS.2018.0248

Godkännande av lokalförsörjningsplan 2019-2023 

Ärendebeskrivning
Denna plan ersätter Lokalförsörjningsplanen för 2018 – 2022 som antogs i september 
2017. Syftet med planen är att den ska vara ett gemensamt planeringsunderlag för 
hela kommunen och att den ska ge förutsättningar, för att med god framförhållning, 
kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov på såväl kort som 
lång sikt. Underlaget utgör ett verktyg för att både kunna bedöma framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader och för att ge ett stöd för kommunens 
resursplanering för genomförande av investeringsprojekt och fastighetsunderhåll.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 85, 2018: Förslag till antagande av 
lokalförsörjningsplan 2019-2023
 Förslag till beslut; Antagande av lokalförsörjningsplan 2019-2023
 Lokalförsörjningsplan 2019-2023 version2
 Arbetsmaterial Investeringsbudget 2019, plan 2020-2023
 Arbetsmaterial för tillkommande hyror i budget 2019
 Förra årets Plan för strategisk lokalförsörjning 2018-2022

Beredning
Eslövs kommun har stora utmaningar framför sig vad gäller att genomföra de 
investeringar som krävs för att möta det växande behovet av verksamhetslokaler. 
Med anledning av detta har det i årets lokalförsörjningsplan lagts stor vikt vid 
tidsplaneringen för kommunens olika investeringsprojekt. Som bilaga till 
Lokalförsörjningsplanen har en tidplan för investeringar inom planperioden tagits 
fram. Då vi redan idag kan se att det kommer att bli mycket svårt att hinna 
iordningställa lokaler till Barn och Familj enligt deras lokalförsörjningsplan och då vi 
vet att förutsättningarna kan förändras är det troligt att tidplan för investeringar 
behöver revideras innan ny Lokalförsörjningsplan tas fram 2019. För att optimera 
kommunens resurser är det av största vikt att alla berörda arbetar efter samma 
tidplan. För att säkerställa detta bör förändringar i ”Tidplan investeringar” beslutas 
politiskt. Den strategiska lokalgruppen föreslår att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att revidera tidplanerna efter beredning i den 
Strategiska lokalgruppen och att beslutet delges samtliga förvaltningar i kommunen.
För att möta behovet av nya lokaler behöver vi söka alla möjliga vägar för att lösa 
lokalfrågorna.
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Barn- och familjenämndens lokalförsörjningsplan anger i flera fall ett tidigare 
ianspråktagande av verksamhetslokaler än vad som vad som framgår av ”Tidplan 
investeringar”. Under året måste det därför undersökas om det finns nya vägar för att 
lösa verksamheternas lokalfrågor. Även omarbetning av projektplaner/tidplaner 
måste göras för att störningarna ska bli så små som möjligt för verksamheten.
 
I planen finns även en tidplan för planerade inhyrningar för att bättre kunna visa 
budgetförändringar som kommer att behöva göras och för att kunna arbeta med 
tillräcklig framförhållning i lokalförsörjningen.
 
Lokalförsörjningsplanen är, som tidigare sagts, ett underlag för kommunens 
investeringar men i lokalförsörjningsplanen är inga kostnader redovisade, förutom de 
som redan är politiskt beslutade. Med lokalförsörjningsplanen som underlag kommer 
kostnadsuppskattningar tas fram i budgetarbetet för de projekt som planeras inom de 
kommande fem åren. Anledningen till att kostnadsberäkningarna inte redovisas i 
detta dokument är att det i samband med budgetprocessen kommer göras 
prioriteringar utifrån denna plan och kalkyler kan komma att revideras. För att ändå 
få en bild av kostnaderna för de planerade investeringsprojekten bifogas 
arbetsmaterial till budgetarbetet både för planerade investeringar och inhyrningar. 
Kostnadsuppskattningen som görs i ett tidigt skede till budgetarbetet är i flera fall 
upprättad på ett mycket enkelt underlag och behöver förfinas innan de kan ses som 
en projektbudget för det slutgiltiga projektet.
Kommunstyrelsen föreslår att planen, exklusive bilagorna förutom 
tidplanerna, godkänns som underlag till budgetarbetet.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2019-2023 godkänns, exklusive 
bilagorna förutom befolkningsprognosen och tidplanerna, som underlag till 
budgetarbetet 2019.

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 64 KS.2017.0444

Antagande av ny miljöpolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Eslövs miljömålsprogram antogs i april 2016 med framtagande av en ny miljöpolicy 
som en av flera åtgärder. Policyn ska visa inriktningen på kommunens miljöarbete 
och ska implementeras i hela organisationen. Ett förslag till ny policy har tagits fram 
av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och skickats på remiss till kommunens 
nämnder och bolag för svar, varefter föreliggande förslag till miljöpolicy har tagit 
fram.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 86, 2018: Förslag till ny miljöpolicy för Eslövs 
kommun
 Förslag till beslut; Förslag till ny miljöpolicy för Eslövs kommun
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 74, 2017 Yttrande över 
miljöpolicy för Eslövs kommun
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 119, 2017 Yttrande över miljöpolicy för 
Eslövs kommun
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2017 Yttrande över miljöpolicy för 
Eslövs kommun
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 118, 2017 yttrande över 
förslag till Miljöpolicy för Eslövs kommun
 Barn- och familjenämndens beslut § 175, 2017 Yttrande över förslag till ny 
miljöpolicy för Eslövs kommun
 Servicenämndens beslut § 45, 2017 Yttrande över Miljöpolicy för Eslövs 
kommun
 Kommunstyrelsens beslut § 196, 2017 Remissvar angående förslag till ny 
Miljöpolicy för Eslövs kommun
 Yttrande från Mellanskånes Renhållningsaktiebolag MERAB avseende 
miljöpolicy för Eslövs kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 10, 2018 Miljöpolicy för Eslövs 
kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens Miljöpolicy för Eslövs kommun

Beredning
Flertalet remissinstanser har inte haft någonting att erinra mot tidigare förslag till 
miljöpolicy. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Barn- och 
familjenämnden väckte frågan om huruvida miljöfrågornas fokus innebär att de ska 
anses vara överordnade andra hänsyn och styrdokument, varpå Miljö och 
Samhällsbyggnad svarar att miljömålen bör betraktas som ett av flera fokusområden, 

Sida 15 (31)



Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

inom exempelvis skolan. Kommunstyrelsen ansåg i sitt yttrande att en miljöpolicy 
bör vara mer övergripande och tydliggöra kommunens viljeinriktning, för att undvika 
att dokumentet blir för detaljerat och för likt  miljömålsprogrammet. I föreliggande 
förslag anser Kommunledningskontoret att dessa synpunkter har beaktats och att 
förslaget till miljöpolicy bör antas.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta policyn och samtidigt upphäva den 
miljöpolicy som antogs 2009.

Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Miljöpolicy för Eslövs kommun antas att gälla från den 1 juli 2018.
- Tidigare miljöpolicy från 2009 upphävs från och med samma dag.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Eslövs kommuns författningssamling

Sida 16 (31)



Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 KS.2017.0282

Svar på motionen "Satsning på Gyaskogen som rekreationsområde" 

Ärendebeskrivning
15 maj 2017 inkom motionen Satsning på Gyaskogen som rekreationsområde från 
Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L). Av motionen framgår 
vikten av rekreation och naturvärden samt Eslövs kommuns låga andel tillgänglig 
allemansrättslig mark och areal skyddad natur. Med detta som bakgrund föreslår 
motionärerna en satsning på Gyaskogen, Stehag, i tre punkter:

 Utveckling av områdets rekreationsvärden

 Reservatsbildning av den kommunala marken

 Utredning av reservatsbildning av hela Gyaområdet.
 
Den 29 maj 2017 remitterade kommunfullmäktige (§56, 2017) ärendet till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.
Den 18 oktober 2017 behandlade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ärendet. 
Förvaltningen föreslog att bifalla motionens alla tre punkter. Nämnden beslutade att 
avslå motionen i sin helhet i avvaktan på översiktsplanen.

Ärendet inkom därefter till kommunstyrelsen för beredning. Våren 2018 var förslag 
till ny översiktsplan, Översiktsplan Eslöv 2035, på utställning. Antagandehandlingen 
behandlas av kommunfullmäktige den 28 maj 2018. Kommunledningskontoret har 
inväntat översiktsplanen och bedömer nu att motionen kan besvaras.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 88, 2018: Yttrande över motionen "Satsning på 
Gyaskogen som rekreationsområde"
 Förslag till beslut; Svar på motionen "Satsning på Gyaskogen som 
rekreationsområde"
 Motion från Göran Frank (L) John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) Satsning på 
Gyaskogen som rekreationsområde
 Reviderat förslag till beslut; Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och 
Astrid Nilsson (L) om satsning på Gyaskogen som rekreationsområde och 
naturreservat
 Karta över Gyaskogen med den kommunägda marken
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Beredning
Sedan Översiktsplan 2001 antogs har förståelsen för rekreation för människors 
välmående och naturvärden för ekosystemens överlevnad fått stor spridning. 
Enligt de nationella miljömålens etappmål ska ekosystemtjänster tas i beaktan i 
relevanta kommunala beslut från och med år 2018 och lagstiftning har tillkommit 
med nationella mål för friluftsliv och folkhälsa.
 
I Eslövs kommun har mark- och vattenområden längs Rönne å, Ringsjön och 
Kävlingeån blivit riksintresseområden för friluftsliv. Just nu är Handlingsplan för 
grön infrastruktur 2019-2030 ute på remiss i länet. Länsstyrelsen har arbetat fram den 
på uppdrag av regeringen. Syftet är att arbeta för ett ekologiskt fungerande nätverk 
av livsmiljöer med ett helhetsperspektiv (landskapsperspektiv) på möjligheten att 
koppla samman och utveckla våra naturvärden. Skåne är det artrikaste länet i Sverige 
men också det län där flest arter hotas.
 
Översiktsplan Eslöv 2035, lägger stor vikt vid naturvärden och föreslår utveckling av 
friluftsliv, tätortsnära rekreation. Rekreations- och naturområdena har regional 
betydelse och utveckling av dessa områden gynnar näringsliv och lokalsamhällen. I 
antagandehandlingen är Gyaskogen med omkringliggande betesmarker utpekat som 
område med skyddsvärt höga naturvärden. Gällande detaljplan för skolverksamhet 
inom detta område föreslås släckas för att säkra området som rekreationsområde. För 
den kommunalt ägda marken föreslås skötsel som bevarar och skapar biologiska 
värden och visar vägen till ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har flera gånger avvisat 
förslag till reservatsbildning av den kommunala marken i Gyaskogen. Samtidigt 
betonar Översiktsplan Eslöv 2035 vikten av att skydda skyddsvärd natur.
 
Därför ser Kommunledningskontoret behov av ett förtydligande för var och hur mark 
med höga naturvärden ska skyddas. Det behövs för att klargöra kommunens vilja och 
möjliggöra ett effektivt och långsiktigt naturvårdsarbete. Flera områden med 
skyddsvärt höga naturvärden finns beskrivna i Översiktsplan Eslöv 2035 och fler kan 
tillkomma efter inventeringar som pågår inför det nya Naturmiljöprogrammet som 
ska antas av kommunfullmäktige under 2019.
 
Det är lämpligt att kommunens ambitionsnivå för skyddande av naturvärden enligt 
Miljöbalken tydliggörs i kommande Naturmiljöprogram så att förvaltningarna kan 
arbeta effektivt med frågan. Kommunens syfte med reservatsbildning behöver 
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framgå liksom att utgångspunkten är det regionala perspektivet av 
sammanhängande grön infrastruktur, där mindre platser med mycket höga 
naturvärden kopplas samman med vardagslandskap och värdetrakter.
 
Det handlar om att ta ansvar och driva utvecklingen av de naturvärdeshöjande 
åtgärderna i allt från vägrenar till naturreservat. Tillsammans gör det 
sammankopplade nätet av naturvärdena Skåne rikt på upplevelser och 
ekosystemtjänster.
 
Relevanta utvecklingsstrategier antagandehandling, Översiktsplan Eslöv 2035:
- Vi tar tillvara på varje plats förutsättningar och skapar mervärden för kommande 
generationer
- Vi verkar för att hotade och sällsynta arter och deras livsmiljöer skyddas och 
bevaras.
- Vi skyddar värdefull natur.
- I Stehag är naturen en självklar del av byn. Stehagsborna har tillgänglig och 
varierad natur med höga biologiska värden.
- Den kommunala marken i Gyaskogen sköts enligt en naturvårdsanapassad 
skogsbruksplan.
 
Kommunstyrelsen föreslår att att motionens första punkt bifalles medan de följande 
punkterna avslås. Dessutom föreslås att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att i kommande naturmiljöprogram tydliggöra kommunens ambition om var 
och hur mark med skyddsvärt höga naturvärden skyddas.

Yrkanden
Göran Frank (L) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet.
Bengt Andersson (M) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Bengt Andersson (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Motionens första punkt om att utveckla rekreationsmöjligheterna i Gyaskogen 
bifalles medan punkten att påbörja reservatsbildning på kommunägd mark i 
Gyaskogen samt punkten att utreda naturreservatsbildning i hela Gyaskogen avslås.
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- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i kommande 
naturmiljöprogram tydliggöra kommunens ambition om var och hur mark med 
skyddsvärt höga naturvärden skyddas.

Reservationer
Ledamöterna i Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Göran Franks (L) yrkande.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
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§ 66 KS.2018.0213

Godkännande av personalbokslut 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2017 som ett komplement 
till Årsredovisning 2017. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de 
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 98, 2018: Personalbokslut 2017, rättelse av tidigare 
beslut
 Förslag till beslut; Personalbokslut 2017
 Personalbokslut 2017

Beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av 
målarbetet kompletterat med befintlig statistik.
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige lägger personalbokslutet med 
godkännande till handlingarna.

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

Beslut
- Personalbokslut 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 67 KS.2018.0272

Antagande av ny lönepolitik för Eslövs kommun samt upphävande av 
tidigare antaget Lönepolitiskt dokument för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommuns nuvarande lönepolitik antogs av kommunfullmäktige den 25 april 
2000. Sedan dess har kommunen utvecklats som arbetsgivare och likaså har de 
löneavtal som kommunen är bundna av. En översyn av de principer för hur 
lönesättning och löneöversyn görs av kommunen är därför nödvändig.

Det lönepolitiska dokumentet innehåller en övergripande lönepolicy för kommunen, 
ansvarsfördelning vid lönesättning och löneöversyn samt principer för lönesättning 
vid nyanställning, byte av tjänst och andra situationer.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2018: Förslag till ny lönepolitik för Eslövs 
Kommun
 Förslag till beslut; Förslag till ny lönepolitik för Eslövs Kommun
 Lönepolitik för Eslövs kommun

Beredning
Grundprinciperna för lönesättning och löneöversyn styrs av de kollektivavtal som 
Sveriges Kommuner och Landsting tecknar med sina centrala fackliga motparter och 
som Eslövs kommun tecknar lokalt med de lokala fackliga parterna.
 
Ärendet har beretts tillsammans med en referensgrupp av lönesättande chefer samt av 
kommunens ledningsgrupp. Den har även samverkats med de lokala fackförbunden.
Kommunstyrelsen föreslår att Lönepolitik för Eslövs kommun antas att gälla från och 
med den 1 juli 2018 samt att Lönepolitiskt dokument då upphör att gälla. HR-chefen 
ges rätt att göra smärre ändringar i dokumentet.

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

Beslut
- Lönepolitik för Eslövs kommun antas att gälla från och med 1 juli 2018.
- Tidigare antagna Lönepolitiskt dokument för Eslövs kommun upphör att gälla 
samma dag.
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- HR-chef ges rätt att vid behov besluta om mindre ändringar i gällande Lönepolitik 
för Eslövs kommun utifrån förändrade löneavtal eller i övrigt ändrade villkor.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Eslövs kommuns författningssamling
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§ 68 KS.2018.0233

Godkännande av vårprognos 2018 samt beslut om utökande av 
investeringsbudget för digital infrastruktur och strategiska digitala 
planer 

Ärendebeskrivning
Ekonomisk vårprognos per den siste april för Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 91, 2018: Vårprognos 2018
 Förslag till beslut; Vårprognos 2018
 Vårprognos 2018

Beredning
Nämnderna bedömer ett underskott vid årets slut med sammanlagt -4,8 miljoner före 
tilläggsanslag. I budget 2018 finns medel avsatta inom kommunstyrelsen för 
eventuell ersättning till Skånetrafiken för busslinje 3 med 2,1 miljoner. Efter Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens avstämning med Skånetrafiken bedöms kommunen 
enligt gällande avtal även i år få svara för tillköp. Vid beviljande av tilläggsanslag för 
busslinje 3 blir Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens prognos -0,4 miljoner vilket 
ger en sammanlagd prognos vid årets slut med -2,7 miljoner.
 
Kommunledningskontoret kommer även i år att ansöka om statsbidrag så kallad 
byggbonus. Utfallet blir känt först vid årets slut och beaktas inte i prognosen. Under 
2017 erhöll kommunen cirka 4,6 miljoner i byggbonusbidrag. 
Kommunledningskontorets bedömning för 2018 är 2,5 miljoner. Medlen föreslås 
tillföras kommunstyrelsens disponibla medel. Kommunledningskontoret och Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden har förslag på projekt som stärker tillväxten. 
Eventuell negativ avvikelse avseende byggbonusbidrag kommer att belasta årets 
resultat.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag förutom för busslinje 3 
för att bidra till projekt avseende anläggande och restaurering av våtmarker inom 
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté med 20 000 kronor samt för kompensation för 
byggherrekostnader motsvarande helårseffekt för ändrad redovisningsmodell. 
Äskandet behandlades även i samband med budget 2018, då med 2,5 miljoner kronor 
för helåret.
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Nämnder som lämnat prognos med underskott vid årets slut förväntas vidta åtgärder 
för en budget i balans.
 
Investeringsbudgeten bedöms inte nyttjas full ut under året med 22,3 miljoner 
i outnyttjad ram. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden håller på att avsluta 
investeringarna kring Marieholmsbanan. Projektet beräknas bli cirka 20 miljoner 
över budget. Överskridandet aviserades redan i höstas. Kommunstyrelsen beslutade i 
samband med delårsapporten 2017 att uppdra åt kommunens sakkunniga revisorer att 
se över nämndens kalkyl-, beställnings- och genomföranderutiner avseende 
investeringar. Miljö och Samhällsbyggnad har till nämndens sammanträde i juni 
planerat informera om genomförda åtgärder för att förbättra rutiner kring 
genomförande av investeringar, löpande ekonomisk uppföljning av 
investeringsprojekt samt prognos och representation vid entreprenörernas 
uppföljningsmöten.
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att bevilja Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag för busslinje 3 medan begäran för 
byggherrekostnader och vårmarksprojekt avslogs. Vidare beslutades att 2,5 miljoner 
kronor av bedömt byggbonusbidrag får användas för att stärka tillväxten. Dessutom 
uppmanades nämnderna att vidta åtgärder för en budget i balans.
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utöka kommunstyrelsens 
investeringsbudget för digital infrastruktur och strategiska digitala planer till 15 
miljoner kronor 2018. Fullmäktige föreslås även att godkänna vårprognosen.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Annette Linander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljas begärd kompensation 
för byggherrekostnader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Andersson (S) med fleras bifallsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Annette Linanders (C) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
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Beslut
- Kommunstyrelsens investeringsbudget för digital infrastruktur och strategiska 
digitala planer utökas från 4 miljoner till 15 miljoner kronor 2018.
- Kommunens ekonomiska vårprognos 2018 godkänns.

Beslutet skickas till
Revisionen
Samtliga nämnder
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§ 69 KS.2018.0269

Beviljande av ansvarsfrihet 2017 för Finsam MittSkåne 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun är medlem i Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med 
arbetsnamnet MittSkåne. Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet 
för styrelsens ledamöter. Motsvarande fråga behandlas av fullmäktige i Höör och 
Hörby.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 93, 2018: Förslag till beviljande av ansvarsfrihet 
2017 för Finsam MittSkåne
 Förslag till beslut; Yttrande över ansvarsfrihet 2017  FINSAM
 Information från Finsam MittSkåne avseende årsbokslut 2017
 Årsbokslut samt revisionsberättelse 2017 Finsam MittSkåne

Beredning
Förbundet har nyttjat tidigare uppbyggda överskott för att öka verksamheten under 
2017. Årets resultat är ett underskott med cirka 0,2 miljoner kronor. Sparade medel 
vid årets slut är dock fortsatt högre än rekommenderat. Revisionen konstaterar att 
förbundet inte uppnår Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade 
medel/eget kapital vid utgången av 2017. Förbundet har tidigare brustit i 
tillämpningen av lagen om offentlig upphandling. Styrelsen har i juni 2017 beslutat 
att samtliga avtal framgent ska godkännas av styrelsen samt att det med varje 
godkänt avtal ska finnas en motivering. Utförd revision föreslår att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen föreslår att ansvarafrihet beviljas.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Krister Göransson (S), Henrik Wöhlecke (M) och Lena 
Wöhlecke (M) i handläggningen av ärendet.

Beslut
- Styrelsens ledamöter i Finsam MittSkåne beviljas ansvarsfrihet för 2017.

Beslutet skickas till
Finsam MittSkåne
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§ 70 KS.2018.0292

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdestider för 2019. Enligt 
arbetsordning för kommunfullmäktige § 5 ska sammanträde hållas sista måndagen i 
varje månad förutom i juli och augusti som är sammanträdesfria månader. Om sista 
måndagen i månaden är en helgdag ska sammanträdet enligt arbetsordningen hållas 
följande helgfria tisdag eller på dag som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena.

Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige sammanträder följande 
dagar under 2019: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 30 
september, 28 oktober, 25 november, 16 december.

Sammanträdena hålls klockan 18.00 förutom den 25 november då sammanträdet 
börjar klockan 16.00.

Beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden för 2019 hålls den 28 januari, 25 februari, 25 
mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 
december.
- Sammanträdena hålls klockan 18.00 förutom den 25 november då sammanträdet 
börjar klockan 16.00.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunala bolag
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§ 71 KS.2018.0303

Rättelse av beslut efter entledigande av Jasmin Safic´ (S) från 
uppdraget som ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 55, 2018 att entlediga Jasmin Safic´ från uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige 
felaktigt att lämna platsen som ledamot i nämnden vakant till nästa sammantäde.
Eftersom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är vald genom proportionellt 
valsätt finns reglerat i lag hur avgångar ska ersättas. Eftersom Gert Björk (M) är 
första ersättare i samma valsedelsgrupp som den avgångne ledamoten ska Gert Björk 
(M) träda in som ledamot. Någon ersättare för Gert Björk (M) ska inte utses.
 

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut §55, 2018 Entledigande av Jasmin Safic´ (S) från 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

Beslut
- Kommunfullmäktige undanröjer sitt beslut § 55, 2018 att lämna platsen i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vakant.

Beslutet skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gert Björk (M)
Kommunledningskontoret löneenheten
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§ 72 KS.2018.0344

Entledigande av Fredrik Wikberg (S) från samtliga politiska uppdrag 

Ärendebeskrivning
Fredrik Wikberg (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 
och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Fredrik Wikberg (S) från samtliga politiska uppdrag

Beslut
- Fredrik Wikberg (S) entledigas från uppdragen.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad 
röstsammanräkning.
- Till ny ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till och med 
den 31 december 2018 utses Jan-Åke Larsson (S).
- Till ny ersättare efter Jan-Åke Larsson (S) utses för tiden fram till och med den 31 
december 2018 Joakim Dahlin (S).

Beslutet skickas till
Fredrik Wikberg (S)
Jan-Åke Larsson (S)
Joakim Dahlin (S)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen Skåne
Förtroendemannaregister
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§ 73

Anmälningar för kännedom 

Ärendebeskrivning
Ordföranden påminner om vikten av att svara på enkäten om hot, hat och våld från 
Kommunledningskontoret.
Ordföranden påminner även om att redovisningen av lokalt erhållit partistöd 
tillsammans med granskningsrapport ska vara inlämnat till Kommunledningskontoret 
senast de 30 juni för att partistöd ska kunna utgå för 2019.
 

Anmälningar
 KS.2018.0098-9Befolkningsprognos 2018-2035
 KS.2018.0295-2Barn- och familjenämndens förslag till beslut; Rapportering av 
ej verkställda beslut kvartal 1
 KS.2018.0295-3Barn- och familjenämndens Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 1
 KS.2018.0295-1Barn- och familjenämndens beslut § 76, 2018 Rapportering av 
ej verkställda beslut kvartal 1
 KS.2018.0273-4Moderaternas (M) Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2017
 KS.2018.0316-1Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne avseende inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet
 KS.2018.0273-7Socialdemokraternas (S) Redovisning av lokalt erhållet 
partistöd samt Granskningsrapport 2017
 KS.2018.0165-4Kommunstyrelsens beslut § 90, 2018 Yttrande över granskning 
av kommunens finansförvaltning
 KS.2018.0273-6Centerpartiets (C) Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2017
 KS.2018.0273-5Centerpartiets (C) Granskningsrapport 2017

Beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna.
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