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§21 Val av protokolljusterare
§22 Ändring av föredragningslistan
§23 Sammanställning av svar på remiss av ungdomspolitiskt program 

för 2018-2025
§24 Reglemente för kommunstyrelsen - revidering med anledning av 

flera nya lagar bland annat dataskyddsförordningen
§25 Svar på samråd angående stamnätsförbindelse mellan Hurva i 

Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland med namnet Hansa 
PowerBridge

§26 Förslag till antagande av avfallsplan 2018-2021
§27 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran 

Windén (NKE) angående skyltning för cykelöverfarter i Eslövs 
kommun.

§28 Delegering avseende godkännande av yttrande över Översiktsplan 
för Höörs kommun

§29 Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal 
Sydvatten AB

§30 Förslag till godkännande av årsredovisning 2017 för Eslövs 
kommun inklusive de kommunala bolag

§31 Förslag till utbetalning av mandat- och partistöd för 2018
§32 Entledigande av personuppgiftsombud
§34 Delegering av beslut avseende inskränkning i byggrätt vid Stora 

torg (Wilhelm Pensers plats)
§35 Redovisning av delegeringsbeslut
§36 Anmälningar för kännedom
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§ 21

Val av protokolljusterare

Anders Molin (C) utses till att, jämte ordförande, justera protokollet den 15 mars 
2018.
 
Annette Linander (C) utses till ersättare.
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§ 22

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande justeringar:
 
Utgår
Ärende 2 - Förslag till antagande av policy för systematisk säkerhetsarbete.
 
Tillkommer
Ärende 13b - Delegering av beslut till kommunstyrelsens arbetsutkott angående 
inskränkning i byggrätt vid Stora torg.
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§ 23 KS.2016.0608

Sammanställning av svar på remiss av ungdomspolitiskt program för 
2018-2025 

Ärendebeskrivning
Förslag till Ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun 2018-2025 har tagits fram 
i en process där kommunens samtliga förvaltningar har medverkat, liksom 
representanter för Eslövs unga. Arbetet har letts av Kommunledningskontoret 
tillsammans med en projektgrupp och under ledning av en styrgrupp.
 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 oktober 2017 att sända förslaget på remiss till 
samtliga nämnder samt de partier som är representerade i fullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ungdomspolitiskt program – sammanställning av inkomna 
yttranden och fortsatt uppdrag
 Sammanställning och bedömning av inkomna yttrande på förslag till 
Ungdomspolitiskt program
 Kommunstyrelsens beslut § 170, 2017 Remiss av förslag till ungdomspolitiskt 
program för 2018-2025
 Servicenämndens beslut § 68, 2017 Ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 143 2017, Remissyttrande 
Ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 196 Remiss av förslag till 
ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Expediering av Barn- och familjenämndens beslut § 16, 2018: Yttrande över 
förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 4, 2018 Yttrande över 
Ungdomspolitiskt program för 2018-2025
 Vård-  och omsorgsnämnden beslut § 8, 2018, Yttrande avseende förslag till 
ungdomspolitiskt program för 2018-2025
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 6 2018, Yttrande över förslag till 
ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Remissvar från Moderaterna (M) avseende Ungdomspolitiskt program för 
Eslövs kommun 2018-2025
 Yttrande från Centerpartiet (C) över Ungdomspolitiskt program i Eslöv 2018-
2025

Beredning
Samtliga nämnder och partier som lämnat yttrande ställer sig positiva till förslaget. I 
flera remissyttranden framkommer dock specifika ändringsförslag och frågor som 
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bör beaktas av styrgruppen och projektgruppen, vilka representerar kommunens olika 
förvaltningar, innan ett reviderat förslag till ungdomspolitiskt program läggs fram till 
kommunstyrelsen för fastställande. Bland annat efterfrågas en budget för att 
genomföra de föreslagna ärendena, liksom någon form av bedömning av vilka risker 
och konsekvenser som skulle kunna uppstå i genomförandet av programmet. Flera 
remissinstanser påpekar att det ungdomspolitiska programmet är ambitiöst och 
omfattande. Detta ses huvudsakligen som positivt, men eventuellt bör åtgärderna 
fokuseras och minskas till antalet.
 
En sammanställning av inkomna yttranden finns bilagd ärendet.
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt 
Kommunledningskontoret att, i samråd med styrgruppen, återkomma med ett 
reviderat förslag till ungdomspolitiskt program, i vilket remissyttrandena har 
beaktats. I förslaget bör åtgärder om möjlighet fokuseras och eventuellt också 
minskas till antalet, varpå även ansvarig nämnd ses över. Kommunledningskontoret 
instämmer i att någon form av risk- och konsekvensbedömning bör göras med syftet 
att garantera programmets genomförbarhet vid oförutsedda händelser. Likaså bör en 
budget för genomförande av åtgärderna tilläggas.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Annette Linander (C) yrkar bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkomma med ett reviderat förslag till 
Ungdomspolitiskt program i vilket remissyttrandena har beaktats. Arbetet ska ske i 
samråd med berörda förvaltningar.
- Till förslaget ska en övergripande risk- och konsekvensbedömning bifogas, liksom 
en övergripande kostnadskalkyl och budget.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Erika Hjelm
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§ 24 KS.2018.0129

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

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

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

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

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

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

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

Beredning
Det som nu påskyndat arbetet med att se över kommunstyrelsens reglemente är det 
arbete som pågår med införandet av den nya dataskyddsförordningen. Eslövs 
kommun har tillsatt en projektgrupp som arbetar med införandet av den nya 
dataskyddsförordningen. Projektgruppen har identifierat en rad åtgärder som behöver 
genomföras inför den 25 maj 2018. En av åtgärderna är att förtydliga 
kommunstyrelsens reglemente så att en övergripande ledningsfunktion och 
styrningsfunktion inom ramen för den nya dataskyddsförordningen skapas. Detta ger 
förutsättningar för att genomföra och styra arbetet strategiskt och ekonomiskt för 
hela kommunen. Detta för att göra kommunstyrelsen övergripande ansvarig för att 
samordna arbetet med den nya dataskyddsförordningen avseende 
kommunövergripande styrdokument och riktlinjer samt följa upp tillämpning på 
respektive nämnd.

Det nya regelverket avseende behandling av personuppgifter, vilket omfattar hela 
den kommunala verksamheten innebär kraftigt skärpta krav på kommunen. Det 
kommer att kunna dömas ut sanktionsavgifter, som kan bli upp till 10 miljoner 
kronor per personuppgiftsincident.

Syftet är att:

Samtliga registrerade ska känna trygghet i att deras personuppgifter behandlas i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Samtliga nämnder i Eslövs kommun kan för tillsynsmyndigheten visa att de lever 
upp till kraven i lagstiftningen.

Det finns fullgott skydd för kommunens informationstillgångar.
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Det är ett komplext arbete som behöver göras för att genomföra implementering och 
därefter efterlevnad av ny lagstiftning. För att på ett effektivt sätt kunna utföra detta 
arbete krävs en samordning. Kommunledningskontoret har föreslagit en viss 
omstrukturering i reglementet där ledningsfunktion och styrningsfunktion samlas 
under en punkt, Styr- och ledningsfunktion samt en viss modernisering av språket. 
Det är enligt kommunallagen enbart kommunstyrelsen som kan få i uppdrag att fatta 
beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet av 
kommunfullmäktige. Därför behöver kommunstyrelsens nuvarande reglemente 
revideras.

Reglementet har inte reviderats efter att kommunfullmäktige, § 118, 2016, beslutade 
att ta bort möjligheten till att lämna medborgarförslag därför föreslås att paragrafer 
avseende detta samtidigt tas bort.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S), Mikael Wehtje (M) och Tony 
Hansson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 25 KS.2018.0013

Svar på samråd angående stamnätsförbindelse mellan Hurva i Hörby 
kommun och Güstrow i norra Tyskland med namnet Hansa 
PowerBridge 

Ärendebeskrivning
Svenska Kraftnät har begärt samråd angående en planerad ny stamnätsförbindelse 
mellan Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Stamnätsförbindelsen 
planeras som en underjordisk ledning med likströmsteknik och går under namnet 
Hansa Powerbridge.

I det samrådsunderlag Svenska Kraftnät tillhandahållit presenteras i huvudsak två 
utredningskorridorer, en västlig och en östlig korridor varvid den västra 
utredningskorridoren passerar genom Eslövs kommun. Sträckningen går från 
Svenska Kraftnäts omriktarstation i Hörby kommun och följer i huvudsak befintliga 
kraftledningar ner mot Rolsberga utmed E22. Utredningskorridoren viker sedan av 
söderut mot Löberöds gård. Därefter presenteras två alternativa utredningskorridorer 
som sträcker sig utmed befintliga kraftledningar åt sydväst mot trakterna söder om 
Flyinge. Därefter fortsätter korridorerna mot Södra Sandby i Lunds kommun. 
Utredningskorridorerna har generellt en bredd av 400 meter men är på sina håll 
uppemot 2000 meter breda. Arbetsområdet vid en eventuell utbyggnad uppgår till 
15-20 meter. Själva ledningsområdet planeras bli 5-8 meter brett där skog och större 
växtlighet inte kommer tillåtas. Normalt jordbruk kommer kunna fortgå inom 
ledningsområdet. Den östra utredningskorridoren berör inte Eslövs kommun.

I detta skede avser samrådet val av huvudsaklig utredningskorridor, den östra eller 
den västra korridoren. Under maj 2018 kommer Svenska Kraftnät att välja en 
korridor att arbeta vidare med. Runt årsskiftet 2018/2019 kommer ytterligare samråd 
att hållas avseende ledningssträckning inom vald utredningskorridor.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut: Samråd med Svenska Kraftnät avseende ny 
stamnätsförbindelse mellan Sverige och Tyskland, Hansa Powerbridge
 Utdrag ur samrådsunderlag: Kartor över utredningskorridorerna
 Samrådsunderlag inför ansökan om nätkoncession Hansa Powerbridge
 Samrådssvar till Svenska Kraftnät berörande Hansa Powerbridge
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Beredning
Svenska Kraftnät skickade den 8 januari 2018 en inbjudan till samrådsmöte med 
kortfattad och mycket översiktlig information om projektet. Den 23 januari 
presenterades ett samrådsunderlag med mer ingående information om vilka 
utredningsalternativ som finns att ta ställning till. Underlaget bifogas denna 
skrivelse.

Kommunledningskontoret har vid två tillfällen informerat kommunstyrelsens 
arbetsutskott om den planerade förbindelsen. Den 12 februari höll Svenska Kraftnät 
ett samråds- och informationsmöte för Lunds och Eslövs kommun där politiker och 
tjänstemän deltog från kommunernas sida.

Det samrådssvar som nu ligger för beslut utgår från ställningstaganden i arbetet med 
den nya översiktsplanen och har som målsättning att lyfta fram de värden som finns 
inom den västra utredningskorridoren. Översiktsplanen föreskriver inte något 
utbyggnadsområde eller andra satsningar ur ett stadsbyggnadsperspektiv inom 
utredningskorridorerna men föreskriver generellt att hänsyn till värdefulla natur- och 
kulturvärden ska ske. Till samrådssvaret har kommunledningskontoret inhämtat 
synpunkter från Miljö och Samhällsbyggnad. Kontakt har även skett med Kultur och 
Fritid. Samrådssvaret har kommunicerats med Lunds kommun.

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

Beslut
- Yttrandet antas och översänds det till Svenska Kraftnät som svar på samråd 
angående den planerade förbindelsen Hansa Powerbridge.

Beslutet skickas till
Svenska Kraftnät
Kommunledningskontoret, Filip Preston
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§ 26 KS.2017.0364

Förslag till antagande av avfallsplan 2018-2021 

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

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets Förslag till beslut; Avfallsplan 2018-2021 för 
kommunerna Eslöv. Höör och Hörby
 Ny reviderad Avfallsplan 2018-2021
 Bilaga 1 Förklaringar och definitioner
 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser

Beredning
Under våren 2017 arbetade olika grupper av tjänstemän från kommunerna samt 
Merab med att aktualisera avfallsplanen samt renhållningsföreskrifterna. Under 
hösten skickades den aktualiserade avfallsplanen 2018 – 2021 samt 
renhållningsföreskrifterna på remiss till kommunstyrelser samt berörda nämnder, 
förvaltningar och bolag i Merabs ägarkommuner. Merab har därefter mottagit 
remissvaren och de inkomna synpunkterna har behandlats av en uppföljningsgrupp. 
Uppföljningsgruppen har dokumenterat synpunkterna samt utökad förklaring, 
kommentarer och kompletteringar i Samrådsredogörelsen som finns i bilaga 9 i 
Avfallsplanen.

I sitt remissvar lyfte Eslövs kommuns kommunstyrelse och Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnd att det var av särskild vikt att avfallsplanen och dess 
åtgärder i så hög utsträckning som möjligt synkroniserades med för Eslövs kommun 
redan beslutade planer och program på området, så som Miljömålsprogrammet, och 
Avfallsplan 2018-2021 är kopplad till kommunernas antagna miljömål.

En annan fråga som lyftes i remissvaren var kostnaderna kopplade till inventering av 
nedlagda deponier. Kommunstyrelsen ansåg att frågan borde utredas ytterligare av 
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Eslövs kommun i dialog med Merab specifikt med avseende på hur och i vilken takt 
Eslövs kommun hade möjlighet att slutföra åtgärden enligt föreslagen tidplan, 
eftersom inventeringen kräver resurser. Avfallsplan 2018-2021fastslår att nedlagda 
deponier är en ren kommunal fråga som inte berör Merab. Frågan finns med i 
Avfallsplanen för att möjliggöra uppföljning för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, 
men det kommunala ansvaret för nedlagda deponier fastslås i Miljöbalken och 
kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågan.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta Avfallsplan 2018-2021.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 27 KS.2017.0143

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

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

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

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

Beredning
Under de senaste åren har cykeln fått en tyngre roll i samhällsplaneringen än den haft 
tidigare. Dess positiva effekter på folkhälsan och miljön har spelat roll, men även 
elcykeln har inneburit att cykeln idag är en verklig konkurrent till bilen i många 
sammanhang.

Under 2017 togs det fram både en nationell och en regional cykelstrategi. Båda dessa 
pekar på vikten av att även kommunerna tar fram cykelstrategier. Arbetet med att ta 
fram en cykelstrategi för Eslövs kommun pågår och strategin ska vara klar och 
antagen under 2018. I strategin kommer viktiga cykelstråk att identifieras och 
prioriteras. Skyltning för cykelöverfart är ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert 
sammanhängande cykelnät, och överfarter som kan komma i anspråk för denna 
skyltning kommer att identifieras under arbetets gång. En cykelöverfart kräver dock 
investeringar i form av upphöjning och markeringar i vägbanan, och dessa 
investeringar måste tas med i kommande investeringsbudget.

Arbetet med att ta fram en cykelstrategi görs i samarbete mellan 
Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad, med stöd från övriga 
förvaltningar.

Yrkanden
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Bertil Jönsson (NKE), Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S) och Mikael 
Wehtje (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 28 KS.2018.0029

Delegering avseende godkännande av yttrande över Översiktsplan för 
Höörs kommun 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden i Höörs kommun har skickat Översiktsplan för Höörs kommun, 
utställningshandling, för granskning och synpunkter. På grund av tidsbrist har 
Kommunledningskontoret inte kunnat skriva fram ett yttrande för godkännande i 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Delegering av remissvar för översiktsplan för Höörs kommun 
utställningshandling

Beredning
Kommunledningskontoret har fått anstånd från Höörs kommun med remissvar på 
översiktsplan för Höörs kommun, utställningshandling, fram till 3 april 2018. Det ger 
Eslövs kommun möjlighet att lämna ett remissvar förutsatt att kommunstyrelsen 
beslutar att delegera beslutet om remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 
remissvar för Översiktsplan för Höörs kommun, utställningshandling.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 29 KS.2018.0063

Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal 
Sydvatten AB 

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

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

Beredning
Villkor för inträde för nya delägare i Sydvatten AB regleras i det gällande 
konsortialavtalet vilket ligger till grund för Båstads kommuns inträde. Ett avtal är 
upprättat mellan Båstads kommun och Sydvatten AB som Båstads kommuns 
fullmäktige respektive Sydvattens styrelse godkänt. Kommunfullmäktige i 
ägarkommunerna har att ta ställning till tilläggsavtalet och teckna detsamma.

Vid kommande årsstämma ska ägarkommunerna behandla frågan om nyemission 
vilket förutsätter att varje delägare ger sitt godkännande till tilläggsavtalet.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna tilläggsavtalet till gällande 
konsortialavtal samt att utse kommunstyrelsens ordförande jämte kommundirektören 
att teckna tilläggsavtalet

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 30 KS.2018.0065

Förslag till godkännande av årsredovisning 2017 för Eslövs kommun 
inklusive de kommunala bolag 

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2017 inklusive sammanställd redovisning 
samt ansvarsprövning
 Eslöv Årsredovisning 2017 Korr9

Beredning
Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda liksom 
det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Uppfyllelsen av inriktningsmålen har 
förbättrats under året.

Kommunens överskott är ovanligt högt beroende på en rad faktorer. Skatteintäkterna 
blev 8 miljoner kronor högre än planerat och staten ökade de generella statsbidragen 
mot slutet av året med 5,8 miljoner kronor. Genomförandet av kommunens 
investeringar är försenade vilket lämnar 10 miljoner kronor i inte nyttjade medel 
under året. Till skillnad mot prognosen i delårsrapporten så lämnar nämnderna 
överskott med 12,9 miljoner kronor.

Flera andra poster visar på lägre kostnader än planerat i samband med budgeten till 
exempel kommunens personalrelaterade kostnader med 4 miljoner kronor, 
tjänstepensionskostnader med 3,7 miljoner kronor genom återbäring, reserverade 
medel för HS-avtalets införande blev i stort outnyttjat, inga nya lån togs upp varför 
planerad räntekostnadsökning uteblev, kommunens exploateringsverksamhet 
belastade inte resultatet med färdigställda projekt.

Koncernens resultat blev 85,8 miljoner kronor.

Den ekonomiska utmaningen för kommunen ökar framöver varför del av överskottet, 
19 miljoner kronor, föreslås sättas av i resultatutjämningsreserven.
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Kommunens pensionskostnader ökar fram till 2022 med drygt 30 miljoner 
kronor jämfört med 2017. Kommunledningskontoret föreslår att kommunens avsatta 
medel till tjänstepensioner ökas från aktuell behållning med ca 89 miljoner kronor 
med ytterligare 16 miljoner kronor. Placering av medel sker enligt särskild policy på 
kapitalmarknaden.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M), Janet Andersson (S), Catharina Malmborg (M) och Mikael 
Wehtje (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2017 med sammanställd 
redovisning.
- Kommunfullmäktige föreslås avsätta 19 miljoner kronor till 
Resultatutjämningsreserven och 16 miljoner kronor till tjänstepension.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 31 KS.2018.0113

Förslag till utbetalning av mandat- och partistöd för 2018 

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

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd för 2018
 Partistöd med uppräkning enligt kpi 2018

Beredning
Enligt 2 § reglerna för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Årets partistöd har räknats 
upp med KPA för december 2017 som var 325,23.

Mandaten i kommunfullmäktige är fördelade enligt följande:

Socialdemokraterna – 18 mandat
Sverigedemokraterna – 10 mandat
Moderaterna – 8 mandat
Centerpartiet – 4 mandat
Miljöpartiet – 4 mandat
Liberalerna – 3 mandat
Nya Kommunpartiet Eslöv – 2 mandat
Vänsterpartiet – 2 mandat
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Partistödet ska betalas ut senast i mars månad varje år efter beslut av 
kommunfullmäktige.

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

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

 507 601 kronor till Socialdemokraterna

 298 281 kronor till Sverigedemokraterna

 245 951 kronor till Moderaterna

 141 291 kronor till Centerpartiet

 141 291 kronor till Miljöpartiet

 115 126 kronor till Liberalerna

 88 961 kronor till Nya Kommunpartiet Eslöv

 88 961 kronor till Vänsterpartiet

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 32 KS.2018.0110

Entledigande av personuppgiftsombud 

Ärendebeskrivning
Gaelle Syde och Anette Persson som är personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 
har båda avsagt sig sina förordnanden från och med den 25 maj 2018. Anledningen 
är att personuppgiftslagen (1998:204) upphör att gälla denna dag och ersätts med 
dataskyddsförordningen (2016/679).

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Entledigande av personuppgiftsombud
 Avsägelse PuL-ombud
 Avsägelse som PuL- ombud

Beredning
Som personuppgiftsansvarig har nämnden enligt personuppgiftslagen att förordna ett 
personuppgiftsombud vars uppgift är att ”självständigt se till att den 
personuppgiftansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i 
enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister för honom eller henne.”

I dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 krävs att den 
personuppgiftsansvarige utser ett dataskyddsombud som har kompetens både inom 
juridik och dataskydd. Förvaltningen ämnar återkomma med förslag i frågan under 
våren.

Förvaltningen föreslår att nuvarande personuppgiftsombud entledigas från och med 
den 25 maj 2018.

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

Beslut
- Gaelle Syde och Anette Persson entledigas från förordnandet som 
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med den 25 maj 2018.

Beslutet skickas till
Gaelle Syde
Anette Persson
Datainspektionen
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§ 34 KS.2018.0143

Delegering av beslut avseende inskränkning i byggrätt vid Stora torg 
(Wilhelm Pensers plats) 

Beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att beslutar om 
inskränkning i byggrätt vid Stora torg (Wilhelm Pensers plats).
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§ 35

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2018.0037-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22, 2017 Bildande av 
servitut i samband med avstyckning
 KS.2018.0095-7Avtal i upphandling av synundersökning och terminalglasögon
 KS.2018.0096-6Avtal i upphandling av skanningtjänster
 KS.2018.0048-30Avtal i upphandling av Tryckeritjänster
 KS.2013.0350-9Arbetsgivarutskottets beslut § 4, 2018  Anta överenskommen 
handlingsplan med Kommunal om fortsatt arbete med heltid
 KS.2018.0002-2Arbetsgivarutskottet § 5, 2018 Fastställande av arvode och 
ersättningar till röstmottagare vid allmänna valen 2018
 KS.2018.0052-4Arbetsgivarutskottet § 6, 2018  Fastställande av års- och 
timarvode till förtroendevalda samt arvoden för förtroendevalda i kommunal bolag 
2018
 KS.2018.0049-2Arbetsgivarutskottets beslut § 7, 2018  
Tjänstledighetsansökningar 2018
 KS.2018.0070-3§3  Tidig lokal omställning 2018 Kommunal
 KS.2014.0303-90Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17, 2018 ksau 
Förnyad granskning fastigheten Billinge 12:54
 KS.2018.0124-1Uppdragsbeställning Avonova
 KS.2018.0023-2Avtal mellan Sydarkivera och Eslövs kommun avseende 
anslutande tjänst, Dataskyddsombud
 KS.2018.0074-2Rapport över delegeringsbeslut från miljöavdelningen per 
februari 2018
 KS.2018.0132-1Samarbetsavtal mellan Eslövs AI bordtennis, Eslövs 
pingisklubb och Eslövs kommun avseende sponsring Säsongen 2018-2019

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 36

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2015.0472-10Samarbetsavtal mellan Malmö stad, Arbetsmarknad och 
socialförvaltningen och Eslövs kommun avseende Kompetenscentrum mot våld i 
nära relationer
 KS.2017.0213-3Trafikverkets information avseende beslut om statlig 
medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet år 2018
 KS.2018.0101-1Information från Kultur- och fritid till samtliga nämnder 
gällande Delaktighet och social hållbarhet

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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