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ersätter David Westlund (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Farid Albahadli (MP) §§57-74, §§76-80
Gabriele Goldhammer (S) §§57-72, §75, §§77-80
Bengt Andersson (M) §§57-73, §§77-80

Övriga 
närvarande

Gaelle Syde (Kommunsekreterare)
Tomas Nilsson (Ekonomichef)
Eva Hallberg (Kommundirektör)
Agneta Fristedt (Kommunjurist)
Sara Svensson (Folkhälsosstrateg) §§59-62
Åsa Mikkelsen (Säkerhetsstrateg) §63
Niklas Helgesson (Fastighetschef) §64
Hampus Trellid (Förvaltningschef Serviceförvaltningen) 
§64

Utses att justera Anne Hansson (S)

Justeringens 
plats o tid

Kommunledningskontoret, 2017-04-18  
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Sekreterare
Gaelle Syde

Ordförande        
Johan Andersson (S) Annette Linander (C) §§74 och 76

Justerande
Anne Hansson (S)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2017-04-04

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-04-19

Datum för anslagets 
nedtagande

2017-05-04

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Gaelle Syde
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INNEHÅLL
§57 Val av justerare
§58 Ändring av föredragningslistan
§59 Välfärdsbokslut 2016
§60 Projektavslutsrapporter avslutade välfärdsprojekt 2016
§61 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen 

Ottesen (SD) om åldersbedömning av asylsökande
§62 Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) angående 

medlemskap i nätverket Svenska kommuner mot rasism och 
diskriminering

§63 Förslag till antagande av planen för central krisledning
§64 Underhållsplan 2017-2020 för kommunens lokaler
§65 Åtgärder för ökat hälsotal i Eslövs kommun
§66 Yttrande över kulturpolitiskt program för Eslövs kommun
§67 Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente
§68 Föreläggande om brandskydd på Kvarngatan 10 B
§69 Revidering av riktlinjer för direktupphandling
§70 Godkännande av fusion av Eslöv Bankmannen 9 AB
§71 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017
§72 Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017
§73 Godkännande av årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Syd 

samt revisionsberättelse
§74 Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 

årsstämma
§75 Direktiv till ombud vid årsstämman för Eslövs bostads AB (EBO)
§76 Direktiv till ombud vid årsstämman för Eslövs Industrifastigheter 

AB
§77 Direktiv till ombud vid årsstämma i Kraftringen AB
§78 Föreningsstämma 2017 för Kommuninvest
§79 Redovisning av delegeringsbeslut
§80 Anmälningar för kännedom
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§ 57

Val av justerare

Anne Hansson (S) utses till att jämte ordförande justera protokollet den 18 april 
2017.
Håkan Svensson-Sixbo (V) utses till ersättare.
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§ 58

Ändring av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande justeringar:
Ärende 13 - Åtgärder för ökat hälsotal- flyttas till ärende 7b
Ärende 20b - Föreningsstämma 2017 för Kommuninvest
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§ 59 KS.2017.0029

Välfärdsbokslut 2016 

Ärendebeskrivning
Välfärdsbokslut för Eslövs kommun 2016 har upprättats. Välfärdsbokslutet är en 
uppföljning av folkhälsan i Eslövs kommun utifrån det nationella 
folkhälsoramverket, kommunala mål och de prioriteringar som anges i Programmet 
för socialt hållbar utveckling (KF 2015-10-14).

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Välfärdsbokslut 2016
 Analys av utvecklingsmöjligheter i välfärdsbokslutet

Beredning
Hälsan i Eslöv är inte jämlik. Vi har tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i 
kommunen. För att möta dessa utmaningar och sträva mot en socialt hållbar 
utveckling har Eslövs kommun sedan flera år tillbaka ett strategiskt, tvärsektoriellt 
och långsiktigt arbete för att nå ökad folkhälsa och jämlikhet i hälsa.

Syftet med välfärdsbokslutet är att integrera välfärdsaspekter i det kommunala 
budget- och bokslutsarbetet och komplettera den ekonomiska informationen och 
verksamhetsredovisningen.

Föreliggande rapport är Eslövs kommuns fjärde välfärdsbokslut. Folkhälsans 
utveckling i Eslövs kommun följs upp genom ett antal indikatorer som beskriver och 
analyserar utvecklingen på såväl nivå som fördelning av hälsan. De välfärdsprojekt 
som har beviljats utvecklingsmedel från kommunens sociala investeringsbudget och 
avlutats under 2015-2016 redovisas som särskilda satsningar inom ramen för 
Programmet för socialt hållbar utveckling.

Folkhälsan i Eslövs kommun följer i stort sett samma utveckling som Sverige. 
Många hälsoproblem har minskat över tid, men det finns fortfarande tydliga 
skillnader i hur hälsan är fördelad och områden där Eslövs kommun avviker från 
utvecklingen i riket. Dessa skillnader och avvikelser synliggörs genom 
välfärdsbokslutet och utvecklingsområden föreslås i rekommendationer.
Sara Svensson redogör för ärendet och föreslår redaktionnella justeringar.
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Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna välfärdsbokslut 2016 med de föreslagna 
justeringarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 60 KS.2017.0031

Projektavslutsrapporter avslutade välfärdsprojekt 2016 

Ärendebeskrivning
De välfärdsprojekt som beviljats medel från den sociala investeringsbudgeten och 
avslutats under 2016 har lämnat in slutrapporter till kommunledningskontoret. 
Slutrapporterna utgör underlag för välfärdsbokslut 2016.

Beslutsunderlag
 Projektavslutsrapporter sociala investeringsbudgeten 2016
 Projektavslutsrapport FUFF 2015-2016
 Projektavslutsrapport Barn som bevittnar våld
 Analys av utvecklingsmöjligheter i välfärdsbokslutet

Beredning
Från ung till vuxen med fokus på föräldraskap (Budget 1 066 000)
Projektet har pågått från mars 2015 till december 2016. Projektidén har varit att 
ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter i Eslöv har dåliga 
förutsättningar att ta steget in i vuxenlivet. Projektets syfte har varit att stärka 
målgruppens möjligheter att fatta välgrundade beslut kring familjebildning. Projektet 
har nått god måluppfyllelse med undantag för ett leveransmål som nått en delvis 
uppfylld nivå. Det har handlat om att all personal inte medverkat vid fortbildningar 
kring sex och samlevnad och familjebildning i den utsträckning som var planerat 
men att andra verksamheter tillkommit istället. Efter projektslut fortsätter en 
styrgrupp för FUFF och SUF (samverkan, utveckling, föräldraskap) leda den 
förvaltningsövergripande samverkan under 2017 och utvecklingen av de mål som 
sattes för välfärdsprojektet. Spridning av de kunskaps- och utbildningsmaterial som 
tagits fram under projektet kommer att ske kontinuerligt liksom utlåning av 
babysimulatorer.

Barn som bevittnar våld (budget 1 100 000, övriga medel från socialstyrelsen)
Genom projektet Barn som bevittnar våld har Eslövs kommun tagit fram en 
arbetsmodell för arbetet med våldsutövare och förslag på en metod har tagits fram för 
att kunna genomföra socialrådgivning till våldsutövande pappor. Det genomförs även 
samråd vid aktualiseringar om våld i nära relationer där fokus har blivit på barnen 
samt våldsutövare. Varje samråd utgår från en checklista för barnets bästa som tagits 
fram genom projektet. Syftet är att synliggöra konskevenser för barnet när det tas 
beslut i vuxenärende. Detta har bidragit till ökat fokus på barnets bästa och barnets 
behov av stöd har strukturerats upp och blivit mer konkret. Projektet har nått god 
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måluppfyllelse gällande samråd och barnrättsperspektiv. Metod för våldsutövare är 
inte fullt utvecklad och har därför delvis uppfyllts.

En permanent organisation för förvaltningsövergripande samverkan etablerades från 
och med januari 2017 och leds av en samordnare för våld i nära relationer med 
uppdrag att kvalitetssäkra arbetet. Fokus under 2017 ligger på att utveckla det 
förebyggande arbetet och de samverkansforum som Eslövs kommun deltar i. 
Utmaningarna att kunna följa upp de långsiktiga effekterna på ett bra sätt återstår.

Utöver ovan rapporterade välfärdsprojekt beviljades medel under 2016 från den 
sociala investeringsbudgeten till välfärdsprojektet Lokal samverkan för att minska 
ungdomsarbetslösheten. Detta välfärdsprojekt har Eslövs kommun valt att avbryta 
efter år ett av två på grund av svårigheter i genomförande och bristande resultat.

Dessutom beviljades medel från den sociala investeringsbudgeten till Utbildning i 
projektledning som genomfördes för styr- och projektgrupper under våren 2016 av 
konsult från Mannaz (tidigare Plan B).

Ytterligare ett konsultuppdrag genomfördes av Framtidsutbildning AB i form av en 
Analys av utvecklingsmöjligheter i välfärdsbokslutet. Denna slutrapporterades i 
januari 2017 och ligger till grund för utvecklingsförslag och rekommendationer för 
kommande välfärdsbokslut i syfte att på ett ändamålsenligt sätt följa upp långsiktiga 
effekter av arbetet med folkhälsa och prioritering av insatser för ökad social 
hållbarhet i Eslövs kommun.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Håkan Larsson (MP), Annette Linander (C) och Lars 
Månsson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Slutrapporterna för avslutade välfärdsprojekt 2016 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Gymnasienämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och försörjning
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§ 61 KS.2016.0464

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) 
om åldersbedömning av asylsökande 

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD ) och Marlen Ottesen (SD) har lämnat in en motion där de 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att Eslövs kommun ska ta fram riktlinjer för 
åldersbedömning hos en asylsökande. Riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt i hur man 
bedömer om Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av åldern hos en 
asylsökande och hur man går tillväga för att begära att Migrationsverket omprövar 
sitt beslut.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende 
åldersbedömning av asylsökande barn
 Barn- och familjenämndens beslut § 35, 2017; Svar på motion från 
Sverigedemokraterna avseende åldersbestämning av asylsökande barn
 Motion om åldersbedömning
 hur-ska-kommunen-gora-nar-migrationsverket-skriver-upp-ett-
ensamkommande-barns-alder-under-handlaggningen--analys (2)

Beredning
Kommunledningskontoret instämer i den utredning och bedömning som har gjorts 
inför beslut i Barn- och familjenämnden. Barn- och familjenämnden föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att regeringen gett rättsmedicinalverket i 
uppdrag att ta fram riktlinjer och metoder för åldersbedömning samt för att 
rättssäkerheten för de asylsökande barnen åsidosätts om en enskild aktör, såsom en 
kommun, tar på sig att åldersbestämma barn utan relevanta metoder och vetenskaplig 
bäring.

Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen om att medicinsk 
åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen. Lagen föreslås träda i kraft 1 
maj 2017 och bedömningarna ska kunna överklagas av den asylsökande med 
juridiskt stöd. Enligt praxis från justitieombudsmannen har inte en kommun stöd
vare sig i lag eller i allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån 
en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen 
av ett asylärende. Först när beslutet vunnit laga kraft blir kommunen bunden av 
migrationsverkets bedömning.
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunen inte bör ha egna riktlinjer 
eller ta fram egna metoder för att bedöma ålder. Eslövs kommun bör dock fortsätta 
bevaka frågan ur ett barnrättsperspektiv med barnets bästa i främsta rummet.

Yrkanden
Lars Månsson (S), Henrik Wöhlecke (M), Håkan Larsson (MP), Annette Linander 
(C) och Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets 
förslag till beslut att avslå motionen. Fredrik Ottesen (SD) yrkar däremot bifall till 
motionen.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motion om framtagning av riktlinjer för 
åldersbedömning av asylsökande.

Reservationer
Ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 62 KS.2016.0437

Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i 
nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har föreslagit i en motion till Kommunfullmäktige att Eslövs 
kommun går med i nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering som 
samordnas av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att Eslövs 
kommun genom nätverket får möjlighet att delta i kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
och samtidigt bedriva ett systematiskt arbete mot rasism och diskriminering i Eslövs 
kommun.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion Interkommunalt nätverk
 Motion från Håkan Larsson (MP) Angående medlemskap i interkommunalt 
nätverk

Beredning
Sveriges Kommuner och Landsting samordnar ett svenskt nätverk för kommuner 
som arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen 
mot rasism. Det svenska nätverket träffas 3-4 gånger per år för att utbyta och 
utveckla kunskap och metoder. Både politiker och tjänstepersoner deltar. 
Medverkande kommuner är: Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Hedemora, 
Helsingborg, Huddinge, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Laxå, Linköping, Lund, 
Malmö, Mora, Nyköping, Piteå, Stockholm, Sundbyberg, Säter, Södertälje, 
Trelleborg, Uppsala, Växjö och kommunerna i Örebro län. Dessutom deltar 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) i nätverket.

Kommunledningskontoret instämmer i att fördelarna med att delta i nätverket är att 
kommunen får möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra kommuner 
som kommit längre på området samt att nätverket kan bidra till att ge extra skjuts åt 
det systematiska arbetet i Eslövs kommun för att motverka rasism och 
diskriminering. Kommunledningskontoret ser just nu över det strategiska arbetet med 
mångfald där rasism och diskriminering ingår. I översynen ingår att föreslå vilka 
nätverk som Eslövs kommun bör vara aktiva inom i syfte att utveckla arbetet på ett 
bra sätt utifrån de resurser och förutsättningar som Eslövs kommun har.

Yrkanden
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Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut att avslå motionen. Annette Linander 
(C) med instämmande av Håkan Larsson (MP) och Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar 
att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut dels bifall till Annette Linander (C) med fleras yrkande att anses motion 
besvarad. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motion angående medlemskap i nätverket 
Svenska kommuner mot rasism och diskriminering.

Reservation
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sida 16 (45)



Sammanträdesprotokoll
2017-04-04

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 KS.2017.0099

Förslag till antagande av planen för central krisledning 

Ärendebeskrivning
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), är alla kommuner skyldiga att ta 
fram en plan för kommunens krisledning. Denna plan ska vara antagen av kommun-
fullmäktige och den ska revideras minst en gång per mandatperiod eller när behov 
finns.

Plan för central krisledning ska innehålla en beskrivning av organisation, roller, 
uppgifter, lokaler, hjälpmedel med mera. Med hjälp av planen ska ledningsarbetet 
kunna komma igång på ett ordnat och effektivt sätt.

Länsstyrelsen utövar uppföljning av kommunernas tillämpning av lagstiftningen. 
Med anledning av Länsstyrelsens uppföljningsuppdrag genomfördes två besök i 
Eslövs kommun våren 2016. Ett av påpekandena från Länsstyrelsen var att 
nuvarande krisledningsplan är i behov av uppdatering. Kommunen fick tid på sig till 
31 december 2016 och sedan dispens till den 30 april 2017.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Plan för central krisledning
 Utredning; Plan för central krisledning
 Plan för central krisledning

Beredning
Vid ett antal möten, skriftliga och muntliga utvärderingar av inträffade och övade 
händelser identifierades ett antal områden från den nuvarande krisledningsplanen 
som behövde samordnas på ett annat sätt för att förbättra arbetet med krisledning.

Kommundirektör, krisstaben, kommunikationsavdelningen, samordnare av krisstödet 
och förvaltningschefer har involverats kring revideringen.

Plan för central krisledning har en annan struktur än den nuvarande 
krisledningsplanen. Den är mindre detaljerad och beskrivningar kring de olika 
rollernas uppgifter och hur arbetet ska ske finns istället i av kommundirektören 
fastställda rutiner. En mer detaljerad beskrivning av de förändringar som är 
föreslagna finns i utredning plan för central krisledning.
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I förslag till plan för central krisledning föreslås bland annat socialtjänsten över 18 år 
vara ansvariga för ”befolkningsansvaret”, det vill säga kommunens centrala funktion 
för krisstöd. Skillnaden mot nuvarande plan är att ansvaret föreslås läggas på en 
nämnd istället för som i den nuvarande planen på tre nämnder.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Lars Månsson (S), Mikael Wehtje (M), Håkan Larsson (MP) 
och Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut.

Beslut
-  Kommunfullmäktige föreslås anta planen för central krisledning att gälla från och 
med den 24 april 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 64 KS.2017.0136

Underhållsplan 2017-2020 för kommunens lokaler 

Ärendebeskrivning
Servicenämnden informerar årligen kommunstyrelsen om underhållsplan för 
kommunens lokaler.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Underhållsplan 2017-2020 för kommunens lokaler
 Servicenämndens beslut § 14, 2017 Underhållsplan 2017-2020
 Underhållsplan 2017-2020
 Underhållsplan statusbedömning byggnader 2017

Beredning
Inför 2017 infördes en treårig hyresmodell som ökar driftsutrymmet för underhåll 
med cirka sex (6) miljoner kronor per år. Medel till underhåll per kvm som en del av 
hyran höjdes från 80 kronor till 115 kronor. Nämnden har även årsanslag i budget 
2017, benämnt investering underhållsplanen, med huvudsakliga poster 13,9 miljoner 
kronor till omläggning av tak och 11,2 miljoner kronor till byggnadsarbeten.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Lars Månsson (S), Mikael Wehtje (M) och Håkan Larsson 
(MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Servicenämnden
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§ 65 KS.2016.0617

Åtgärder för ökat hälsotal i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
I arbetet med målet ”Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs 
och utvecklas” finns leveransmålet ”Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 
procent (%).” Under de senaste åren har ohälsan ökat, tvärtemot målsättningen. 
Motsvarande utveckling ses i hela landet.

Med utgångspunkt i den höga sjukfrånvaron, och med alla negativa konsekvenser för 
både individen, organisationen och ekonomin är det av högsta vikt att utveckla både 
det förebyggande och rehabiliterande arbetet i Eslövs kommun för att nå målet om 
 95 procent (%) hälsotal.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 39, 2016 Eslövs kommuns 
arbete med hälsotal
 Reviderad rapport - Åtgärder för ökat hälsotal 2017
 Förslag till beslut; Åtgärder för ökat hälsotal 2017

Beredning
Under utredningen har det framkommit ett behov av att stimulera och möjliggöra 
satsningar på det hälsofrämjande arbetet i syfte att förhindra nya sjukskrivningar.
För att stimulera till ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete föreslår 
Kommunledningskontoret att se över möjligheterna att införa en intern fond för 
hälsofrämjande satsningar varifrån verksamheter kan söka bidrag. Inspiration till 
arbetsmetodik kan hittas i till exempel den sociala investeringsfonden.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar att arbetsgivarutskottets förslag att avsätta projektmedel 
för hälsofrämjande satsningar ska skickas till budgetberedning 2018. Bertil Jönsson 
(NKE) yrkar "att kommunstyrelsen ger kommunens förvaltningar möjlighet att under 
budgetår 2017 inkomna med förslag på åtgärder som kan förbättra hälsotalet samt att 
kommunstyrelsen lägger förslag till budgetberedning 2018 för särkilda medel till 
satsningar som kan förbättra hälsotalet. Eventuella kostnader under 2017 får täckas 
av kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader."
Henrik Wöhlecke (M) yrkar avslag till Bertil Jönssons (NKE) yrkande.

Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Henrik Wöhleckes (M) yrkande dels 
bifall till Bertil Jönssons (NKE) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Henrik Wöhleckes (M) yrkande.

Beslut
-  Förslag att avsätta projektmedel för hälsofrämjande satsningar skickas 
till budgetberedning 2018.

Reservation
Bertil Jönsson (NKE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Budgetberedning
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§ 66 KS.2015.0468

Yttrande över kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat ett förslag till kulturpolitiskt program för 
Eslövs kommun 2017-2025 och sänt det på remiss till samtliga nämnder. I bifogat 
yttrande redovisas Kommunledningskontorets synpunkter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remissyttrande över förslag till kulturpolitiskt program
 Remissyttrande - Förslag till kulturpolitiskt program
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 80, 2015 Kulturpolitiskt program
 Förslag till kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025

Beredning
Kommunledningskontoret anser att programmet är ambitiöst och omfattande, men att 
det saknar en struktur och tydlighet som gör att det fungerar som styrdokument för 
politiker och verksamheter att agera utifrån. Även frågan om ansvarsfördelning, på 
såväl politisk som förvaltningsnivå, bör tydliggöras i programmet.

Yrkanden
Christine Melinder (M), Henrik Wöhlecke (M), Lars Månsson (S) och Mikael 
Wehtje (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Remissyttrandet antas och översänds till Kultur- och fritidsnämnden.

Ej deltagande i beslut
Annette Linander (C) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 67 KS.2017.0114

Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 22 februari 2017, § 23, föreslagit 
ändring i nämndens reglemente vilken kommunfullmäktige nu har att ta ställning till.

1 dagsläget framgår inte Vård- och omsorgsnämndens ansvar för beslut enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), för individer mellan 18-20 
år, eller Vård- och omsorgsnämndens ansvar för tvingande insatser enligt lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (1988:870).

1 Vård- och omsorgsnämndens reglemente § 19 a-c anges rutiner vid inkommit
medborgarförslag. Kommunfullmäktige har enligt § 118, 2016, beslutat att avskaffa
möjligheten till att lämna medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 23, 2017 Revidering av Vård- och 
omsorgsnämndens reglemente
 Förslag till revidering av reglemente VoO senast reviderat 2012-03-15 förslag 
till revidering Klk 2017-03-07

Beredning
Under 2016 skedde en lagförändring i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (1990:52), LVU, som innebär att beslut enligt LVU nu även kan initieras för 
individer mellan 18-20 år. Eslövs kommun har en tredelad socialtjänst och 
lagförändringen innebär tillägg till Vård- och omsorgsnämndens ansvar vilket 
behöver framgå i Vård- och omsorgsnämndens reglemente §1 Nämndens uppgifter.

Då missbruksvården för kommunen både innehåller frivilliga insatser och tvingande 
insatser för Vård- och omsorgsnämnden, bör även de tvingande insatserna enligt 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, att framgå i reglementet 
under § 1 Nämndens uppgifter.

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit att §1 i Vård- och omsorgsnämndens 
reglemente i sin helhet skulle lyda:
"Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som gäller för 
äldre och handikappade samt psykiskt sjuka, lagen med särskilda bestämmelser om 
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vård av unga 18-20 år och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden 
fullgör även den del av individ- och familjeomsorg som arbetar med behandling och 
vård av vuxna missbrukare. Likaså fullgör nämnden kommunens uppgifter inom 
tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
samt för att avge yttranden enligt lotterilagen.

Under nämnden lyder förvaltningen Vård och Omsorg”

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 118, 2016, har möjligheten till att lämna 
medborgarförslag avskaffats i Eslöv kommun från och med den 15 november 2016. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår därför att stryka § 19a-c "Medborgarförslag" i 
Vård- och omsorgsnämndens reglemente.

Kommunledningskontoret har inget att invända mot de ändringar i Vård- och 
omsorgsnämndens reglemente som nämnden föreslår förutom med den justeringen 
att det läggs till ”för individer mellan” innan ”18-20 år” i §1.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta reviderat reglemente för Vård- och 
omsorgsnämnden med den justeringen att det läggs till ”för individer mellan” innan 
”18-20 år” i §1 att gälla från och med den 15 maj 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 68 KS.2017.0111

Föreläggande om brandskydd på Kvarngatan 10 B 

Ärendebeskrivning
Vård-och omsorgsnämnden har godkänt en upprättad överenskommelse om 
hyrestillägg för brandskydd på Kvarngatan 10 B. Nämnden begär 
budgetkompensation för tillkommande hyra med 7513 kronor per månad.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Brandssydd Kvarngatan 10 B , Vård- och omsorgsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden beslut §25, 2017,Föreläggande om brandskydd på 
Kvarngatan 10B

Beredning
Enligt riktlinjer för hantering av lokaler ska kommunstyrelsen godkänna 
förändringen av hyresavtalet. Nämndens begäran om budgetkompensation avslås i 
enlighet med samma riktlinjer.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Förändringen i hyresavtalet avseende hyrestillägg enligt ovan godkänns samt 
begäran om hyreskompensation avslås.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 69 KS.2014.0205

Revidering av riktlinjer för direktupphandling 

Ärendebeskrivning
Enligt antagen inköpspolicy svarar kommunstyrelsen för revidering av kommunens 
riktlinjer för direktupphandling.
Enligt riktlinjerna ska alla direktupphandlingar ske elektroniskt i kommunens 
direktupphandlingsmodul där alla verktyg för genomförandet finns.
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att hänvisningar till tidigare 
dokumentation stryks. Vidare föreslås att kravet om annonsering tas bort för att 
effektivisera direktupphandlingsprocessen och ge kommunen möjlighet att vända sig 
direkt till små och medelstora företag. Ändringen innebär att direktupphandling 
under och över 100 000 kronor kommer att ha samma förfarande vilket därmed 
förtydligas.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av Riktlinjer för direktupphandling KS.2014.0205 
(2/3)
 Förslag till reviderade riktlinjer för direktupphandling

Beredning
Enligt riktlinjerna ska alla direktupphandlingar ske elektroniskt i kommunens 
direktupphandlingsmodul. Samtliga mallar och beskrivningar för genomförandet har 
flyttats över till det elektroniska verktyget varför hänvisningarna i riktlinjerna till 
andra dokument inte längre är aktuella.  Kommunledningskontoret föreslår därför att 
hänvisningarna till tidigare dokumentation i fotnot 2 och 3 stryks.

Vidare föreslås att krav gällande annonsering av direktupphandlingar tas bort. Detta 
krav finns inte i lagen om offentlig upphandling (LOU). Tvärtom syftar reglerna om 
direktupphandling till att förenkla upphandlingsprocessen vid låga värden för att 
effektivt tillgodose verksamheternas behov. Kravet på annonsering medför att anbud 
från hela unionen kan inkomma vilket gör upphandlingsprocessen onödigt 
komplicerad. Om kravet på annonsering vid direktupphandling tas bort får den 
upphandlande myndigheten möjlighet att skicka offertförfrågan till ett antal 
anbudsgivare (minst tre om möjligt) och då välja små och medelstora företag i 
aktuell region. Ändringen innebär att direktupphandling under och över 100 000 
kronor kommer att ha samma förfarande. Därmed föreslås att dessa två stycken slås 
samman till ett stycke under rubriken ”Genomförande”.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Mikael Wethje (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Reviderade riktlinjer för direktupphandling antas att träda i kraft från och med 1 
maj 2017 varmed tidigare riktlinjer upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, inköpssamordare
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§ 70 KS.2017.0140

Godkännande av fusion av Eslöv Bankmannen 9 AB 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Eslövs Bostads AB har den 28 nov 2016 beslutat att fusionera upp 
Eslöv bankmannen 9 AB organisationsnummer 559081-6715 till Eslöv Bostads AB 
556095-2391 under 2017. Medgivande krävs från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Gdkännande av fusion mellan Bankmannen 9 AB och Eslövs 
Bostads AB
 Skrivelse från Eslövs Bostads AB VD
 Protokoll från Eslövs Bostads AB styrelse - 20161128

Beredning
Enligt ägardirektiven för bolaget ska fusionsärenden godkännas av 
kommunfullmäktige. I bolagsordningen för Eslöv Bankmannen 9 framgår att bolaget 
ska fusioneras upp i Eslövs Bostad AB.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna att fusionera upp Eslöv Bankmannen 9 
AB organisationsnummer 559081-6715 till Eslöv Bostads AB 556095-2391 under 
2017.

Beslutet skickas till
Styrelsen för Eslövs Bostads AB
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§ 71 KS.2017.0036

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017 

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 
2017
 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017

Beredning
Det finns elva (11) motioner som inte är slutbehandlade. Inga av dessa motioner är 
äldre än ett (1) år.

Fem (5) av motionerna kommer att behandlas av fullmäktige den 27 februari 2017 
och tre (3) har inkommit efter årsskiftet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 72 KS.2017.0035

Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017
 Medborgarförslag KS per 28 februari 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26 2017-02-15 
Återrapportering av medborgarförslag (2/4)
 Sammanställning av återrapportering medborgarförslag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 25, 2017 Redovisning av medborgarförslag

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har inkommit 
med sin redovisning. Kommunledningskontoret har också lämnat in redovisningen. 
Övriga nämnder har inga medborgarförslag att redovisa.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 73 KS.2017.0160

Godkännande av årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Syd samt 
revisionsberättelse 

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2016. Årsredovisningen ska 
godkännas av respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna samt 
ansvarsfrihet ska prövas.

Beslutsunderlag
 Direktionsprotokoll 2017-03-15
 Årsredovisning för räddningstjänst 2016
 Revisionsberättelse, granskningsrapport årsredovisning, granskning av 
förebyggande verksamhet samt granskning av arbetsmiljöarbetet

Beredning
Resultatet blev ett överskott med cirka 0,1 miljoner kronor (2,1 miljoner kronor år 
2015). Personalomkostnader och avsättning för pensioner har överstigit budget. En 
särskild avtalspension till den avgående förbundsdirektören har tillkommit enligt not 
10.

Förbundet har en vision om ett olycksfritt samhälle som är konkretiserat i fyra 
effektmål vilka kort kan återges som följer. Tryggheten vad avser olyckor ska 
kontinuerligt öka genom information, antalet bränder och andra olyckor ska minska, 
människors förmåga att förbygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka samt att 
konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och 
effektiva insatser. Måluppfyllelsen blir tre ej uppfyllda mål och ett som inte mätts.

Mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnådd i årsredovisningen. 
Balanskravet är inte uppfyllt utan är negativt med cirka 2,6 miljoner kronor. Tidigare 
orealiserad förlust i räntebärande värdepapper har nu kunnat återföras genom ökade 
värden på kortfristiga placeringar med 2,5 procent (%) (marknadsvärdet överstiger 
åter bokfört värde). Direktion anser inte att det negativa balanskravsresultatet ska 
återställas eftersom de ekonomiska målen i övrigt i stort är uppfyllda och 
ekonomiska buffert finns för att delfinansiera framtida investeringar. Förbundet har 
byggt upp ett eget kapital med 14,9 miljoner kronor.

Kommunen betalade 2016 16,8 miljoner kronor i medlemsavgift.
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Med årsredovisningshandlingarna finns även två rapporter kring förebyggande 
verksamhet och arbetsmiljöarbetet.
 
De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen och godkänner förslaget till årsredovisning. EY har inga 
anmärkningar.

Jäv
Christine Melinder (M) anmäler jäv, lämnar sammanträdesrumet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet 
för styrelsens ledamöter.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 74 KS.2017.0162

Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 
årsstämma 

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 avseende Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB).

Beslutsunderlag
 Direktiv till ombud inför årstämma Merab
 Årsredovisning 2016 för Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) inklusive 
Revisionsberättelse och Granskningsrapport
 E-post Uppdatering Årsredovisning 2016 ny 2017-03-08

Beredning
Bolaget uppvisar en vinst med cirka 4,1 miljoner kronor före bokslutsdipositioner. 
Avsättningen till deponier ökas med cirka 3,3 miljoner kronor till 25,4 miljoner 
kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel, balanseras i ny 
räkning enligt not 19.

EY revisor Thomas Hallberg tillstyrker att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt försalget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna anför inga anmärkningar.

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av 
MERABs årsredovisning samt av övrigt som framkommit under året framgår inget 
annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i 
bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att MERABs 
verksamhet varit förenlig med såväl det fastställda kommunala ändamålet som de 
kommunala befogenheterna.
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Jäv
Johan Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M), Fredrik Ottessen (SD), Gabriele 
Goldhammer (S) och Lena Wöhlecke (M) anmäler jäv, lämnar sammanträdesrumet 
och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Annette Linander (C) ersätter Johan Andersson (S) som ordförande.

Yrkanden
Håkan Larsson (MP) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen ger ombudet ekonomichef Tomas Nilsson i uppdrag att vid 
bolagsstämman tillstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2016
 
Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i MERAB har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson (ombud)
De förtroendevalda revisorerna
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§ 75 KS.2017.0163

Direktiv till ombud vid årsstämman för Eslövs bostads AB (EBO) 

Ärendebeskrivning
Årsredovisning och koncernredovisning för 2016. Bolaget har fyra helägda 
dotterbolag varav ett av dotterbolagen i sin tur har ett dotterbolag. Eslövs Bostads 
Invest AB har inte haft verksamhet under året. Avseende dotterbolaget Bankmannen 
9 blir det ett förlängt bokslut för 2016-2017 vilket behandlas vid senare tillfälle.

Beträffande direktiv till ombudet vid bolagsstämma för Fastigheten Eslöv 
Kanalgatan 10 AB har ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen redan 
tagits då kommunstyrelsens sammanträde inte kunde inväntas. Bolaget överlåts 
månadsskiftet mars/april varför bolagsstämma bör vara genomförd.

Beslutsunderlag
 Direktiv ombud ebo
 Årsredovisning och koncernredovisning Eslövs bostads AB (EBO) samt 
revisionsberättelse och rapport 2016
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostads AB (eb0) för år 
2016
 Granskning av följsamhet i kommunfullmäktiges beslut samt i bolagets 
styrelsebeslut, Sakkunnigt stöd
 Årsredovisning för Eslöv Köpmannen 11 AB samt revisionsberättelse och 
rapport 2016
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslöv Köpmannen 11 AB för år 
2016
 Årsredovisning för Kvarteret Slaktaren AB samt revisionsberättelse och rapport 
2016
 Granskningsrapport avseende granskning av Kvarteret Eslöv Slaktaren AB för 
år 2016
 Årsredovisning för Eslövs Bostads Invest AB samt revisionsberättelse och 
rapport 2016
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostads Invest AB för år 
2016

Beredning
Koncernens vinst är ca 6,9 miljoner kronor. Styrelserna föreslår inga utdelningar utan 
de vinstmedel som står till bolagstämmornas förfogande balanseras i ny räkning.

Revisionsberättelserna för moderbolaget, koncernen respektive dotterbolagen 
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tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt 
disponerar vinsten respektive förlusten (Eslövs Bostads Invest AB) enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av 
bifogade årsredovisningar samt av övrigt som framkommit under året framgår med 
ett undantag inget annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de 
kommunala befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige 
fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Undantaget avser att Ebo erbjuder extern 
fastighetsförvaltning vilket kan vara oförenligt med lagstiftningen enligt ovan. 
Befintligt avtal löper ut inom kort.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana EBO 
att avsluta extern fastighetsförvaltning så snart befintligt avtal löper ut.
Övrig verksamhet har varit förenlig med såväl det fastställda kommunala ändamålet 
som de kommunala befogenheterna.

Jäv
Mikael Wehtje (M), Fredrik Ottesen (SD) och Håkan Larsson (MP) anmäler jäv, 
lämnar sammanträdesrumet och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen ger direktiv till ombudet, ekonomichef Tomas Nilsson, att vid 
bolagsstämman för moderbolaget, koncernen respektive dotterbolagen tillstyrka att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar 
vinsten respektive förlusten (Eslövs Bostads Invest AB) enligt förslag i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Eslövs Bostad AB uppmanas att avsluta extern fastighetsförvaltning så snart 
befintligt avtal löper ut.
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Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som i övrigt bedrivits i Eslövs 
Bostad AB med dotterbolag har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson (ombud)
De förtroendevalda revisorerna.
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§ 76 KS.2017.0164

Direktiv till ombud vid årsstämman för Eslövs Industrifastigheter AB 

Ärendebeskrivning
Årsredovisning Eslövs Industrifastigheter AB (EIFAB) 2016.

Beslutsunderlag
 Direktiv ombud Eifab
 Årsredovisning för Eslövs Industrifastigheter AB samt revisionsberättelse och 
rapport 2016
 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan samt revisionsberättelse och rapport 
2016
 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Industrifastigheter AB för år 
2016
 Granskningsrapport avseende granskning av Fastighet AB Gäddan AB för år 
2016

Beredning
EIFAB redovisar en vinst med ca 8,7 miljoner kronor för 2016 och dotterbolaget ca 
0,5 miljoner kronor. Styrelserna föreslår att vinstmedel disponeras så att överföring 
sker i ny räkning.

EY revisor Thomas Hallberg tillstyrker att bolagsstämmorna fastställer 
resultaträkningarna och balansräkningarna samt disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelserna och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande 
direktörerna ansvarasfrihet för räkenskapsåret.

Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av 
bifogade årsredovisningar samt av övrigt som framkommit under året framgår inget 
annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i 
bolagsordning och ägardirektiv. Kommunledningskontoret föreslår därför att 
kommunstyrelsen beslutar att EIFAB och dotterbolagets verksamhet varit förenlig 
med såväl det fastställda kommunala ändamålet som de kommunala befogenheterna.
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Jäv
Johan Andersson (S), Henrik Wöhlecke (M), Fredrik Ottesen (SD) och Lena 
Wöhlecke (M) anmäler jäv, lämnar sammanträdesrumet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.
Annette Linander (C) ersätter Johan Andersson (S) som ordförande.
 

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

Beslut
- Kommunstyrelsen ger ombudet, ekonomichef Tomas Nilsson, i uppdrag att 
tillstyrka att bolagsstämman i EIFAB respektive Fastighets AB Gäddan fastställer 
resultaträkningarna och balansräkningarna samt disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelserna och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande 
direktörerna ansvarasfrihet för räkenskapsåret.
 
Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i EIFAB med 
dotterbolag har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson (ombud)
De förtroendevalda revisorerna.
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§ 77 KS.2017.0159

Direktiv till ombud vid årsstämma i Kraftringen AB 

Ärendebeskrivning
Kraftringen AB har kallat till årsstämma den 25 april 2017.

Beslutsunderlag
 direktiv till ombud Kraftringen
 Årsstämma Kraftringen 2017 25 april 2017
 Kallelse inklusive dagordning till Kraftringen AB  samt Kraftringen Energi AB 
(publ) årsstämma den 25 april 2017
 Dagordning årsstämma Kraftringen AB, sammanställning av förslag till 
instruktioner för ombud
 Finansiella rapporter Kraftringen AB
 Finansiella rapporter Kraftringen Energi AB (publ)

Beredning
Kraftringen AB är ett holdingbolag som Eslövs kommun äger till 12 procent (%) och 
är moderbolag till Kraftringen Energi AB. Resultatet är 278 miljoner kronor för 2016 
vilket är en fortsatt förbättring jämfört över fem år. Årets resultat är högre eftersom 
bolaget erhållit återförd skatt. Utdelningen till ägarna baseras på koncernresultatet för 
Kraftringen Energi AB, 323 miljoner kronor inklusive reavinst. Utdelningen föreslås 
till 101 miljoner kronor till de fyra ägarna.

EY tillstyrker att bolagsstämman (både för moderbolaget och koncernen) fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet. Lekmannarevisorerna har inget att anmärka.

Kraftringen Energi AB har under året sålt elnäts- och entreprenadverksamheten i 
Nynäshamn med vinst.

Utdelningen till Eslövs kommun blir 12,1 miljoner kronor.

Beslut
- Kommunstyreslen ger ombudet, ekonomichef Tomas Nilsson, i uppdrag att vid 
årstämman i Kraftringen AB tillstyrka att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet.
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tomas Nilsson (ombud)
Kommunens förtroendevalda revisorer
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§ 78 KS.2017.0166

Föreningsstämma 2017 för Kommuninvest 

Ärendebeskrivning
Kommuninvest ekonomisk förening har inbjudit till föreningsstämma den 20 april i 
Stockholm.

Beslutsunderlag
 årsstämma kommuninvest
 Stämmohandlingar Kommuninvest ekonomisk förening

Beredning
I översänt underlag framgår en rad mindre ändringar. Det bör dock uppmärksammas 
att i de reviderade stadgarna föreslås lägsta och högsta medlemsinsats per invånare. 
Den högsta nivån blir 1800 kronor per invånare vilket kan innebära en fördubbling 
av kommunens medlemsinsats. Eslöv har betalt in den högsta nivån under 2016 
vilken är 900 kronor per invånare.

Medlemmarna har under 2016 betalt in en särskild insats som en åtgärd att stärka 
kapitalbasen. 746,2 miljoner kronor har betalts in.

Revisorn från KPMG har inga anmärkningar utan föreslår att stämman tillstyrker 
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen samt 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunens ombud inte är representerad vid 
stämman.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte är representerad vid stämman.

Beslutet skickas till
Kommuninvest
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§ 79

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2017.0004-1Serviceavtal/utbildningsavtal gällande personlarm ( 
Överfallslarm )
 KS.2017.0123-2Avtal Talande Webb Funka
 KS.2016.0260-14Ramavtal i samordnad upphandling av eldningsolja och 
drivmedel; Kraftringen Energi AB - fordonsgas
 KS.2016.0260-16Ramavtal i samordnad upphandling av eldningsolja och 
drivmedel; Circle K - stationstankning
 KS.2017.0148-1Direktiv till ombud vid bolagsstämma
 KS.2016.0260-19Ramavtal i samordnad upphandling av eldningsolja och 
drivmedel; Preem  - bulkleveranser
 KS.2013.0338-17Tillägg till arrende avseende fastigheterna Eslöv 52:14, Eslöv 
53:1, Gryby 7:2, Gryby 17:2, långåkra 1:6 och Långåkra 1:8-1:11
 KS.2014.0088-39Avropsavtal i samordnad upphandling avseende fordon; Din 
Bil Sverige AB
 KS.2016.0351-4Swish Företag - Biblioteket
 KS.2017.0117-1Avtal Digital strategi
 KS.2017.0073-2Avtal om nyttjanderätt som avser del av Hassle 4:70
 KS.2017.0074-2Avtal om nyttjanderätt som avser del av Gårdstånga 15:31
 KS.2016.0418-6Avtal om lägenhetsarrende som avser del av Eslöv 52:14, 
Eslövs flygplats. Arrendeområdet omfattar en areal om cirka 13 hektar.
 KS.2016.0668-3Avtal tillfälligt nyttjande av kommunal mark. Avtalet omfattar 
fastigheten Åkarp 5:1.
 KS.2017.0042-4Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 Begäran om planuppdrag 
för fastigheten Gjutaren 10 i Eslöv, Eslöv kommun
 KS.2014.0266-3Avtal Netigate
 KS.2016.0548-14Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §28 2017Upphävande 
av bestämmelser om fastighetsindelning för del av kvarteret Roland i Marieholm
 KS.2017.0054-4Rapport över delegationsbeslut från Miljöavdelningen per 31 
mars 2017

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 80

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2016.0585-9Beslut på överklagande av kommunstyrelsens beslut  
trafikmätning och bullerutredning Trollenäsvägen/Billesholmsvägen
 KS.2016.0657-3Polisens medborgarlöfte
 KS.2017.0115-1Överenskommelse avseende Eslövs kommuns IT-infrastruktur 
samt IT-arbetsplatsens ingående komponenter och versioner
 KS.2016.0563-11Beslut om ny fördelning av anvisningar till kommuner i Skåne 
län 2017
 KS.2016.0292-9Mellanskånes Renhållnings AB - Styrelseprotokoll från den 1 
mars 2017

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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