
Sammanträdesprotokoll
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid Möller/Sahlin  kl. 17:00-18:30

Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) §§37-51, §§54-56
Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande) §§37-51, §§54-56
Annette Linander (C) (2:e vice ordförande)
Fredrik Ottesen (SD) §§37-50, §§54-56
Janet Andersson (S)
Håkan Larsson (MP) §§37-50, §§52-56
Tony Hansson (S) §§37-48, §§50-51, §§53-56
Catharina Malmborg (M) §§37-53, §§55-56
Christine Melinder (M) §§37-48, §§50-56
David Westlund (S)
Mikael Wehtje (M) §§52-53 ersätter Johan Andersson (S) 
(ordförande) pga jäv, §54 ersätter Catharina Malmborg 
(M) pga jäv
Lena Wöhlecke (M) §§37-39 ersätter Marlén Ottesen (SD), 
§51 ersätter Håkan Larsson (MP) pga jäv
Bertil Jönsson (NKE)
Farid Albahadli (MP)  ersätter Anders Molin (C)
Göran Granberg (SD) §§40-56 ersätter Marlén Ottesen 
(SD)
Gabriele Goldhammer (S) §49 ersätter Tony Hansson (S) 
pga jäv, §51 ersätter Fredrik Ottesen (SD) pga jäv, §52 
ersätter Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande) pga jäv
Bengt Andersson (M) §49 ersätter Christine Melinder (M) 
pga jäv, §52 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv, §53 
ersätter Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande) pga jäv

Ej tjänstgörande 
ersättare

Mikael Wehtje (M) §§39-50, §§55-56
Lena Wöhlecke (M) §§40-48, §50, §55
Gabriele Goldhammer (S) §§37-48, §50, §§54-56
Bengt Andersson (M) §§37-48, §§50-51, §§54-56

Övriga 
närvarande

Anette Persson (sekreterare)
Eva Hallberg (kommundirektör)
Tomas Nilsson (ekonomichef)
Åsa Mikkelsen (säkerhetsstrateg) §§37-38
Josef Chaib (handläggare) §46
Cecilia Erlandsson (mark- och exploateringsingenjör) §46

Utses att justera Bertil Jönsson (NKE)
ersättare David Westlund (S)
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Sekreterare
Anette Persson

Ordförande        
Johan Andersson (S) §§ 37-
51, 54-56

Annette Linander (C) §§ 52-53

Justerande
Bertil Jönsson (NKE) ersättare David Westlund (S)
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Bevis om anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-04-10

Justeringsdatum              

Datum för anslagets 
uppsättande

2018-04-13

Datum för anslagets 
nedtagande

2018-05-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anette Persson
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INNEHÅLL
§37 Val av protokollsjusterare
§38 Förslag till antagande av policy för systematisk säkerhetsarbete
§39 Yttrande över motion från Jasmina Muric´(C) och Annette 

Linander (C), Barnkonsekvensanalys
§40 Yttrande över motion från Annette Linander (C), Behov av nya 

koloniområde
§41 Ansökan från Tjejjouren i Eslöv om bidrag till fasta kostnader
§42 Förslag till antagande av detaljplan för Domherren 3, Eslövs 

kommun
§43 Remissvar angående Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan för 

orter och landsbygd 2028
§44 Godkännande av avsiktsförklaring samt val av representanter i 

Stadskärneförening
§45 Gallringsbeslut om avveckling av webbplats
§46 Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2018-2031
§47 Instruktioner till Kommundirektören
§48 Förslag till godkännande av årsredovisningen samt beviljande av 

ansvarsfrihet för förvaltningen av Stiftelsen Gamlegård åren 2016 
och 2017

§49 Förslag till godkännande av årsredovisning 2017 för 
Räddningstjänsten Syd samt beviljande av ansvarsfrihet

§50 Val av ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2018
§51 Direktiv till ombuden Eslövs bostads AB (EBO) med dotterbolag 

Kvarteret Eslöv Slaktaren AB, Eslövs Slaktaren 17 AB och Eslövs 
Bostads Invest AB

§52 Direktiv till ombud Eslövs industrifastigheter AB (EIFAB)
§53 Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) 

årsstämma 2018
§54 Direktiv till ombud vid Kraftringen AB:s årsstämma 2018
§55 Redovisning av delegeringsbeslut
§56 Anmälningar för kännedom
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§ 37

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (NKE) utses till att, jämte ordförande, justera protokollet den 12 april 
2018.
David Westlund (S) utses till ersättare.
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§ 38 KS.2017.0421

Förslag till antagande av policy för systematisk säkerhetsarbete 

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett brett ansvar inom området trygghet och säkerhet och har genom 
lagstiftning bland annat ett ansvar för skydd mot olyckor samt för åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser. Kommunen har också ett ansvar för att skydda sina 
anställda och sina medborgare samt att skydda sin egendom och verksamhet mot 
fysisk och ekonomisk skada. Säkerhet handlar om att kommunens verksamhet och 
egendom ska skyddas på bästa sätt, samt att kommunen ska vara en trygg arbetsplats.

Att arbeta systematiskt med säkerhet innebär att samtliga nämnder arbetar i en 
process med de fem stegen kartlägga, analysera, åtgärda, utvärdera och förbättra. Det 
handlar om att ta reda på hur skaderiskerna ser ut, åtgärda dem och följa upp att 
åtgärderna fungerar så som det var tänkt.

Det finns flera oklarheter i ansvar och uppgifter inom området säkerhet och därför 
gav kommundirektören säkerhetsstrategen i uppdrag att ta fram en ny struktur för 
säkerhetsfrågorna. Kommunledningskontoret anser att det är av stor vikt att det finns 
en av kommunfullmäktige antagen policy för kommunens säkerhetsarbete och 
därigenom ta ett samlat grepp med en helhetssyn.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; policy för systematiskt säkerhetsarbete
 Policy för systematiskt säkerhetsarbete

Beredning
Säkerhetsstrategen har utrett vilka beslutsdokument som finns i kommunen inom 
områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, systematiskt 
brandskyddsarbete, säkerhetsskydd och fysiskt skydd.

Nuvarande riktlinjer och hantering av säkerhetsarbetet
Inom området riskhantering saknar kommunen policy och riktlinjer. 
Kommunstyrelsen inrättade en ”Risk- och skadehanteringsgrupp” 2008 för att 
minska stöld och skadegörelse. Detta arbete har till stor del ersatts av kommunens 
samverkansorgan ”Örat mot marken”. Det finns inga riktlinjer för hur nämnderna ska 
arbeta med riskanalyser och skadeförebyggande arbete.

Inom området krishantering finns en plan för central krisledning, antagen av 
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kommunfullmäktige den 24 april 2017. I planen beskrivs hur kommunen ska ledas i 
en kris på central nivå. Det saknas dock riktlinjer för hur nämndernas planer för 
krishantering ska utformas.

Inom området informationssäkerhet finns det en policy för elektronisk 
informationssäkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2010. Det saknas 
policy och riktlinjer för information som inte är digital.

Inom området systematiskt brandskyddsarbete finns en policy, antagen av 
kommunfullmäktige den 25 oktober 2004, som pekar ut Servicenämnden som 
ansvarig. Enligt den nya kommunallagen är det dock inte möjligt för en facknämnd 
att besluta om riktlinjer för andra nämnders verksamhet.

Inom området säkerhetsskydd saknar kommunen policy och riktlinjer. 
Säkerhetsskydd är det förebyggande arbete som bland annat kommuner arbetar med 
för att förhindra brott som berör Sveriges säkerhet. En ny säkerhetslagstiftning 
kommer inom kort att innebära ett större arbete för kommunerna. Inom området 
fysiskt skydd ansvarar Servicenämnden för de fastigheter som kommunen äger. 
Fysiskt skydd syftar till att skydda organisationens lokaler, utrustning och 
informationskapital och består bland annat av lås, inbrottslarm, passersystem, 
brandlarm och kameraövervakning. Det saknas för närvarande kommunövergripande 
policy och riktlinjer för fysiskt skydd. 

Planerade riktlinjer
Inom områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, systematiskt 
brandskyddsarbete, säkerhetsskydd och fysiskt skydd kommer förslag till riktlinjer 
att utformas. Dessa antas av kommunstyrelsen och gäller för samtlig verksamhet som 
bedrivs av Eslövs kommun.

Referensgrupp
Förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete har tagits fram med hjälp av en 
referensgrupp bestående av representanter från Serviceförvaltningen, Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret.

Remiss
Den 31 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att förslag till policy för 
systematiskt säkerhetsarbete skulle skickas på remiss till samtliga nämnder och de 
majoritetsägda bolagen med begäran om yttrande senast den 20 december 2017. 
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Samtliga remissinstanser har inkommit med yttrande.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
svarar att ” Förslaget till policy innehåller syfte och ansvarsfördelning för 
kommunens systematiska säkerhetsarbete. Policyn är tydlig och pekar ut riktningen 
för det fortsatta arbetet och Barn och Utbildning är positiv till policyn och upplägget 
som sådant. Däremot ställer förvaltningen sig tveksam till behovet av att alla 
nämnder ska ta fram mål för det systematiska säkerhetsarbetet som ska följas upp 
och utvärderas. Gemensamma mål och gemensam uppföljning för hela kommunen 
borde räcka för de flesta nämnders behov. Systematiskt säkerhetsarbete är inget 
huvuduppdrag för Barn- och familjenämnden och ytterligare arbete med mål som 
gäller stödfunktioner riskerar att förskjuta fokus från huvuduppdragen.”

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till framlagt förslag och lämnar 
förslaget till policy för systematiskt säkerhetsarbete utan erinran.

Servicenämnden yttrar sig enligt följande ”I förslag till policy för systematiskt 
säkerhetsarbete föreslås Serviceförvaltningen ta fram kommunövergripande riktlinjer 
för brandskyddarbete och fysiskt skydd som ska antas av Servicenämnden. Detta är 
lämpligt då Serviceförvaltningen ansvarar för upphandling av fysiskt skydd och har 
det övergripande driftansvaret av det systematiska brandskyddsarbetet för 
kommunen samtliga verksamheter. Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta policy för systematiskt säkerhetsarbete.”

Kultur- och fritidsnämnden säger att ”Förslaget till policy har tagits fram med hjälp 
av en referensgrupp som består av representanter från Serviceförvaltningen, Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret. I samband med 
framtagning av förslaget kom det fram att en tydlig gränsdragning mellan ansvar och 
roller i säkerhetsarbetet måste fastställas och förtydligas. Detta är förtydligat i 
remissförslaget och Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget till policy för 
systematiskt säkerhetsarbete är bra och har inget att erinra mot förslaget”.

Nämnden för arbete och försörjning svarar ”Det är positivt att kommunen har 
konkretiserat säkerhetsarbetet i riktlinjer och rutiner. De beskriver nämnders och 
medarbetares ansvar samt hur policyn ska genomföras. Lagar och förordningar som 
reglerar den kommunala verksamheten ligger till grund för ställda minimikrav inom 
respektive område. Samtliga riktlinjer ska gälla för samtlig verksamhet som bedrivs 
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av Eslövs kommun. Policyn är tydlig och konkret”.

Eslövs Bostäder AB säger ”Efter genomgång av förslagt till policy för systematiskt 
säkerhetsarbete har vi inget att erinra. Vi tycker policyn känns genomarbetad och 
relevant.”

EIFAB svarar att ” Avsikten med Policyn är tydlig och organisationen likaså. 
Framför allt vid krishantering kan det dock uppkomma behov av att utnyttja de 
kommunala bolagen på olika sätt, ttill exempel att använda lediga lokaler, bostäder 
eller transportmöjligheter. Detta kan antingen beaktas i Policyn eller ligga som ett 
ansvar inom den centrala säkerhetsgruppen eller hos kommundirektören”.

Kommunledningskontorets bedömning
I det förslag till policy för systematiska säkerhetsarbete som skickades på remiss 
skulle Servicenämnden ansvara för att fastställa riktlinjer inom fysiskt skydd och 
systematiskt brandskyddsarbete. Servicenämnden svarar i sitt yttrande att det är en 
lämplig konstruktion eftersom Servicenämnden ansvarar för upphandling av fysiskt 
skydd för kommunens fastigheter samt ansvarar för riktlinjerna inom systematiskt 
brandskyddsarbete idag.

Efter en förnyad genomgång av kommunallagen kan det konstateras att 
Servicenämnden inte kan utforma riktlinjer som ska gälla för kommunens 
verksamheter i andra nämnder, varken inom fysiskt skydd eller systematiskt 
brandskyddsarbete. En stor del av kommunens verksamheter bedrivs för övrigt i 
lokaler med en annan fastighetsägare. Servicenämnden kan däremot bistå 
kommunledningskontoret och övriga nämnder med sin specialistkompetens inom 
områdena fysiskt skydd och systematiskt brandskyddsarbete.

Efter genomgång av remissvaren samt ytterligare genomgång av kommunallagen har 
förslaget omarbetats. I det förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete som 
skickade på remiss fanns ett antal syften med det systematiska säkerhetsarbetet. 
Dessa har i detta förslag omformulerats till mål och förtydligande har skett genom att 
nämndernas mål är omformulerade till leveransmål. Servicenämndens roll har också 
ändrats.

Utmaningen ligger i att inte att ta fram för många leveransmål så att det blir för 
belastande. Det måste dock finnas ett tillräckligt stort antal mål för att nämnderna ska 
kunna bedriva en trygg och säker verksamhet. Detsamma gäller vid utformning av 
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rutiner. Det sammanlagda värdet av att ha en tydlig struktur överväger dock risken 
att nämnderna upplever sig tyngda av ytterligare riktlinjer och mål.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till förslaget till beslut.
 

Beslut
-        Kommunfullmäktige föreslås anta Förslag till policy för systematiskt 
säkerhetsarbete att gälla från och med justeringsdatum.
-        Kommunfullmäktige föreslås att Policyn ska revideras vart fjärde år eller vid 
behov.
-        Kommunfullmäktiges föreslås att nu gällande policy för systematiskt 
brandskyddsarbete som antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 upphävs 
från och med justeringsdatum.
-        Kommunfullmäktige föreslås att nu gällande policy för elektronisk 
informationssäkerhet som antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2010 upphävs 
från och med justeringsdatum.
-        Kommunstyrelsen beslutar att upplösa risk- och skadehanteringsgruppen 
samma dag som policy för systematiskt säkerhetsarbete träder i kraft.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Risk- och skadehanteringsgruppen
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§ 39 KS.2017.0386

Yttrande över motion från Jasmina Muric´(C) och Annette Linander (C), 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendebeskrivning
Jasmina Muric´ (C) och Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige lämnat in 
en motion om att införa barnkonsekvensanalys som en del i beslutsprocessen i Eslövs 
kommun. De skriver att en barnkonsekvensanalys är ett redskap som används för att 
omsätta FN:s barnkonvention i handling och att synliggöra barnets bästa och att 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar kommuner att använda det 
vid politiska beslut som påverkar barn och unga. I motionen föreslås att fullmäktige 
beslutar ”att en barnkonsekvensanalys medföljer varje politiskt beslut och andra 
beslut som påverkar barn och unga i Eslövs kommun." Samtliga nämnder har 
ombetts yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om barnkonsekvensanalys
 Motion från Annette Linander (C),  Barnkonsekvensanalys
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2017 Yttrande angående 
motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C) Barnkonsekvensanalys
 Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2018 Yttrande över motion om 
barnkonsekvensanalys
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4, 2018 Yttrande av motion 
Barnkonsekvensanalys (2/3)
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 12, 2018 Yttrande över 
barnkonsekvensanalys
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 18, 2018 Yttrande över 
motion om barnkonsekvensanalys
 Vård- och omsorgsnämnden beslut § 15, 2018, Yttrande avseende motion från 
Jasmina Muric (C) och Anette Linander (C), Barnkonsekvensanalys
 Servicenämndens beslut § 67 2017 Motion från Jasmina Muric (C) och Annette 
Linander (C), Barnkonsekvensanalys

Beredning
Samtliga nämnder har yttrat sig i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall 
till motionen. Nämnden skriver att de har använt barnchecklista sedan oktober 2016 
och att de ser positivt på att barnkonsekvensanalyser görs. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår bifall till motionen, bland annat med hänvisning 
till att barnrättsperspektivet finns med som mål i förvaltningens strategi för 
2017/2018. Nämnden vill utreda möjligheten att använda den form av checklista som 
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redan används av Kultur- och fritidsnämnden. Servicenämnden yrkar bifall till 
motionen under förutsättning att det görs en utredning av hur rutinen av 
tillämpningen görs. Nämnden ställer sig mycket positiv barnkonsekvensanalyser men 
ser en risk för att dessa blir kostnadsdrivande och att de kan fördröja beslut om det 
inte finns lämpliga rutiner för hur de genomförs.
Nämnden för arbete och försörjning beskriver hur barnrättsperspektivet regleras i 
bland annat socialtjänstlagen och att förvaltningen kommer att utöka sitt arbete för 
att bättre belysa och dokumentera barnrättsperspektivet i de utredningar där det 
förekommer barn – exempelvis genom en checklista. Nämnden hänvisar dock till 
kommande barnrättslagstiftning och att det kommer bli tydligare vilka krav som 
ställs på rättstillämpare, och att man tills vidare vill fortsätta med det arbetssätt som 
redan bedrivs inom verksamheten och som redan utgår från barnkonventionen. 
Nämnden ställer sig positiv till syftet bakom motionen och vill med detta anse den 
besvarad.
Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och familjenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden föreslår avslag till motionen. Samtliga nämnder är 
positiva till intentionen i motionen men ställer sig tveksamma till att 
barnkonsekvensanalys i samband med varje politiskt beslut är det bästa sättet att 
värna barnperspektivet. Innan en utredning har gjorts bör motionen inte bifallas. 
Nämnderna skriver att de i individärenden har existerande rutiner att utgå ifrån, 
såsom IBIC och BBIC (Individens respektive Barnets behov i centrum), medan det i 
ärenden av mer övergripande karaktär finns en risk att barnkonsekvensanalyser i 
form av exempelvis en checklista reduceras till en administrativ procedur utan 
egentligt värde. Nämnderna beskriver också att det finns många perspektiv som bör 
beaktas för att uppnå en socialt hållbar samhällsutveckling – såsom folkhälsa, 
socioekonomi, jämställdhet, mångfald och funktionsvariationer – och att kommunen 
återkommande behöver aktualisera dessa och förbättra sin förmåga att beakta dem i 
verksamhet och beslut.
Kommunledningskontoret ställer sig positivt till intentionen i motionen, och ser 
barnkonsekvensanalys som ett sätt att aktualisera och integrera barnrättsperspektivet 
i ordinarie verksamhet. Att vissa nämnder tar fram lämpliga analysverktyg, såsom 
barnchecklista, att genomföra vid sina beslut är positivt. Kommunledningskontoret 
anser dock inte att ett sådant verktyg bör tillämpas generellt inom kommunen, utan 
att först ha utretts – både vad gäller rutiner och administrativ utformning, och vad 
gäller tillämpningsområdet. Som påpekas av flera nämnder finns idag rutiner inom 
flera verksamhetsområden, exempelvis inom socialtjänsten, och den nya lagstiftning 
inom barnrättsområdet förväntas påverka ytterligare verksamhetsområden. Därutöver 
bedriver kommunen, under Kommunledningskontorets ledning, ett barnrättsarbete i 
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samverkan mellan samtliga förvaltningar för att höja kompetensen inom området och 
verka för att barnrättsperspektivet införlivas i samtliga kommunens verksamheter.
Kommunledningskontoret föreslår ett uppdrag för att intensifiera detta arbete, med 
syftet att föreslå kommungemensamma verktyg för barnkonsekvensanalys som 
baseras på den nya lagstiftningen inom området samt de olika förutsättningar som 
finns inom kommunens verksamheter. Uppdraget bör ledas av 
Kommunledningskontoret och bedrivas i samverkan mellan samtliga förvaltningar.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Annette Linander (C) yrkar med instämmande av Håkan Larsson (MP) att motionen 
ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
NEJ-röst för bifall till Annette Linanders (C) yrkande.
Omröstningen utfaller med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster.
Se bilagd voteringslista

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin lydelse.
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bevaka den nya 
lagstiftningen inom barnrättsområdet och föreslå kommungemensamma 
analysverktyg för att säkra barnperspektivet i alla kommunala verksamheter.

Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Annette Linanders (C) yrkande.
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunstyrelsen 2018-04-10

Voteringslista: § 39
Ärende: Yttrande över motion från Jasmina Muric´(C) och Annette Linander (C), 
Barnkonsekvensanalys,  KS.2017.0386

Voteringslista(or)
JA-röst för bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut och NEJ-röst för bifall till 
Annette Linanders (C) yrkande

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Andersson(S), ordförande X
Henrik Wöhlecke(M), vice ordförande X
Annette Linander(C), 2:e vice ordförande X
Fredrik Ottesen(SD), ledamot X
Janet Andersson(S), ledamot X
Håkan Larsson(MP), ledamot X
Tony Hansson(S), ledamot X
Catharina Malmborg(M), ledamot X
Christine Melinder(M), ledamot X
David Westlund(S), ledamot X
Lena Wöhlecke(M), ersättare X
Bertil Jönsson(NKE), ledamot X
Farid Albahadli(MP), ersättare X
Resultat 9 4 0
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§ 40 KS.2017.0495

Yttrande över motion från Annette Linander (C), Behov av nya 
koloniområde 

Ärendebeskrivning
Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om behov av 
fler koloniområden i Eslöv. I motionen förslås att planering av nya koloniområden 
initieras i Eslövs centralort samt att en dialog förs med byaföreningarna i de större 
tätorterna avseende intresset att även där planera för koloniområden.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om nya koloniområden
 Motion från Annette Linander (C) Behov av nya koloniområden

Beredning
I Eslövs tätort finns idag fem koloniområden: Banängen, Långsidan, Prästkragen, 
Rönnbäret samt Täppan. Därutöver finns ett område med odlingslotter öster om 
bostadsområdet Berga. Som enda koloniområde utanför centralorten finns 
koloniområdet Dalen i Marieholm. Totalt uppgår antalet odlings- och kolonilotter till 
knappt 400 stycken.

I inlämnad motion föreslås att kommunen påbörjar planering för nya koloniområden, 
vilket Kommunledningskontoret i grunden ser positivt på. I utställningshandlingen 
till Eslövs nya översiktsplan konstateras under utvecklingsstrategi för grönstruktur att 
”odlings- och kolonilotter ger mervärden i stadsmiljön”. Någon lokalisering av nya 
odlings- och koloniområden har dock inte skett inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen och ytterligare utredning behövs i det avseendet.
Kommunledningskontoret har identifierat värdet av de koloniföreningar som redan 
finns och har påbörjat ett arbete med att se över förutsättningarna för 
koloniföreningarnas verksamhet. Arbetet har inletts med att se över de arrendeavtal 
koloniföreningarna har med kommunen. Innan nya koloniområden tas fram bör de 
befintliga föreningarna ges tydliga förutsättningar för att kunna fungera på ett bra 
och effektivt sätt. Under senare år har en rad förfrågningar kommit in från 
koloniägare, framförallt till bygglovsavdelningen, angående hur områdena får 
användas och vad som får byggas på kolonilotterna. Vidare finns det stora variationer 
i de arrendeavtal koloniföreningarna har med kommunen vad gäller servicenivå och 
arrendeavgift. En översyn av befintliga arrendeavtal med koloniföreningarna är 
därför befogad och bör ske innan nya områden planeras. En tydlighet mot 
koloniföreningarna kan skapa förutsättningar för ett högre utnyttjande och en högre 
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rörlighet i koloniområdena.

Vad gäller odlingslotter finns idag ett område öster om Berga som administreras av 
Brinova. Enligt uppgift från Brinova är enbart 9 av 58 odlingslotter uthyrda. Ett ökat 
utnyttjande av området bör eftersträvas.

Enligt inlämnad motion har efterfrågan för kolonilotter ökat vilket uppges bero på 
ökat invånarantal samt ökat intresse för odling i sig. Hur stor en sådan efterfrågan är 
kan, inte minst med avseende på de odlingslotter som idag står oanvända, inte 
kvantifieras. Intresset för odlings- och kolonilotter behöver undersökas, såväl inom 
Eslövs tätort som i övriga orter. Detta kan ske genom dialog med föreningarna i de 
olika orterna men kan också ske genom en e-tjänst på kommunens hemsida. Utifrån 
intresset kan planering av nya områden ske på ett lämpligt sätt.

Med hänsyn till det arbete som har initierats vad gäller översyn av 
koloniföreningarnas arrendeavtal, anser Kommunledningskontoret att det inte i detta 
skede är lämpligt att börja planera för nya koloniområden. Hur stort intresset är för 
kolonilotter är heller inte underbyggt och bör ligga till grund för ett kommande 
planeringsarbete. En ökad användning av befintligt område för odlingslotter bör 
eftersträvas. Kommunledningskontoret förordar, mot bakgrund av ovanstående, att 
motionen om nya koloniområden avslås.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Annette Linander (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 41 KS.2017.0549

Ansökan från Tjejjouren i Eslöv om bidrag till fasta kostnader 

Ärendebeskrivning
Tjejjouren i Eslöv har ansökt om 44 736 kronor i bidrag hos Eslövs kommun för 
verksamhetsåret 2018. Deras verksamhet är ideell och består av att erbjuda 
stödsamtal till unga via chatt och personliga möten. De arrangerar även skolbesök 
och föreläsningar, bedriver projekt samt anordnar grundutbildningar till medlemmar 
som vill engagera sig och ge stöd till andra unga.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Bidrag till Tjejjouren i Eslöv för verksamhetsåret 2018
 Ansökan från Tjejjouren i Eslöv om bidrag till fasta kostnader 2018
 Bilaga 1. Värdegrund för Tjejjouren i Eslöv
 Bilaga 2. Tjejjouren i Eslövs stadgar
 Bilaga 3. Ekonomisk redovisning för Tjejjouren i Eslöv 2016

Beredning
Tjejjouren i Eslöv är medlem i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i 
Sverige (ROKS) och har sedan 2012 årligen ansökt om och beviljats bidrag från 
kommunstyrelsen till sin verksamhet. Eftersom deras arbete består av olika 
stödinsatser till unga mellan 12-25 år, som inte alltid själva är medlemmar i 
föreningen, faller de utanför det regelverk som styr föreningsbidrag hos Kultur- och 
fritidsnämnden. Tjejjouren i Eslöv är en viktig verksamhet som kompletterar 
kommunens stöd till unga och kan fånga upp de som inte vågar eller vill berätta om 
sin situation för vuxna. Mot bakgrund av detta är det viktigt med ett samarbete 
mellan Tjejjouren i Eslöv och verksamheten mot våld i nära relationer 
som samordnas av Vård och Omsorg. För att främja Tjejjouren i Eslövs verksamhet 
långsiktigt, bör de bjudas in till arbetet med Överenskommelse med idéburen sektor 
som Kommunledningskontoret ska genomföra år 2018.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunstyrelsen beviljar det ansökta bidraget om 44 736 kronor till Tjejjouren i 
Eslöv för verksamhetsåret 2018, samt att medlen belastar Kommunledningskontorets 
budget 2018.
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Beslutet skickas till
Tjejjouren i Eslöv
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och familjenämnden
Nämnden för arbete och försörjning
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 42 KS.2016.0003

Förslag till antagande av detaljplan för Domherren 3, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genom beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 16, 
2016 fått i uppdrag att ändra detaljplan för Domherren 3. Syftet med ändringen är att 
hotellverksamheten som idag bedrivs med tillfälligt bygglov ska kunna bli 
permanent.

Gällande detaljplan, S98, från 1961 anger industriändamål i tre våningar. Förslaget 
för ny detaljplan för Domherren 3 tillåter O, tillfällig vistelse, som planstöd för 
hotellverksamheten samt Z, verksamheter med begränsad omgivningspåverkan utom 
handel med skrymmande varor.

Detaljplaneförslaget var på samråd våren 2017 och på granskning under hösten 2017. 
En översiktlig markundersökning genomfördes juni 2017 och visade att marken är 
lämplig för föreslagen användning.

Efter ett påpekande från länsstyrelsen genomförs planarbetet med utökat förfarande. 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Eslövs kommun, men är 
inte förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande och därför ska antagande av 
detaljplanen ske i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagandehandling, Detaljplan för Domherren 3
 Plankarta Detaljplan för Domherren 3, Antagandehandling 2018-03-25
 Planbeskrivning avseende detaljplan för Domherren 3 Antagandehandling 2018-
03-25
 Granskningsutlåtande avseende detaljplan för Domherren 3

Beredning
Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägaren. Ärendet är berett på 
Kommunledningskontoret med stöd i fråga om markföroreningar av 
miljöavdelningen, Miljö och Samhällsbyggnad. En översiktlig markundersökning 
genomfördes juni 2017 som visade att marken är lämplig för den föreslagna 
användningen. Bygglov för ny bebyggelse och anläggningar som kräver markarbeten 
får endast ges under förutsättning att markföroreningar är slutligt avhjälpta.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen och föreslår Kommunfullmäktige att 
anta densamma.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 43 KS.2017.0357

Remissvar angående Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan för orter 
och landsbygd 2028 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Trelleborg har skickat utställningshandlingen Framtidens 
Trelleborg - översiktsplan för orter och landsbygd 2028 för granskning och 
synpunkter. Den godkändes av kommunstyrelsen i Trelleborg den 28 februari 2018.
Utställningshandlingen omfattar hela kommunen utanför gränsen för den fördjupade 
översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 (antagen 2014.) Tidplanen anger planerat 
antagande under 2018. Eslövs kommun hade inget att erinra i samrådet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remissvar avseende Trelleborgs översiktsplan Framtidens 
Trelleborg, översiktsplan för orterna och landsbygden 2028, utställningshandling
 Information om Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan för orter och 
landsbygd

Beredning
Utställningshandlingen behandlar Trelleborgs kommun utom själva tätorten 
Trelleborg. Fokus ligger därför på havsplanering och landsbygdsutveckling med tre 
bärande målbilder, Samverkande omland, Livskraftiga orter och Stadsnära 
landsbygd. Dessa tre målbilder genomsyrar utställningshandlingen och dess 
strategier och svarar på de utmaningar som Trelleborg står inför, ett stort antal 
mindre byar inom en landyta som till stor del består av högvärdig åkermark. Hur och 
var kan bostadsutbyggnad och verksamhetsutbyggnad ske, hur upprätthålls och 
utvecklas tillgången på service, hur skapas tillgänglighet med kollektivtrafik och till 
cykel från och till boendemiljöer, skola, arbetsmarknad och rekreation? Eslövs 
kommun har precis som i samrådet inte något att erinra men ser många likheter i 
Trelleborgs utmaningar och utvecklingsstrategier och uppskattar Trelleborgs 
genomarbetade utställningshandling.

Trelleborg och Eslöv lyfts fram som regionala kärnor i strukturplanen för 
MalmöLundregionen. Eslövs kommun samarbetar gärna kring hur vi kan stärka de 
omgivande mindre orterna, byarna och landsbygden runt dessa regionala kärnor. 
Samarbetet inom MalmöLundregionen är en viktig plats för mellankommunala 
frågor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte och Eslövs kommun ser fram emot 
ett fortsatt samarbete i frågor som stärker vår region som Sveriges bästa livsmiljö.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder det till Trelleborgs 
kommun.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trelleborgs kommun
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§ 44 KS.2014.0626

Godkännande av avsiktsförklaring samt val av representanter i 
Stadskärneförening 

Ärendebeskrivning
I och med beslutet om ökat stöd till Eslövs Stadskärneförening fick 
Kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med övriga aktörer i föreningen, 
se över den nuvarande organisationsstrukturen samt inkomma med förslag på 
eventuell ändring av denna.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av avsiktsförklaring samt val av representanter 
i Stadskärneförening
 Organisationsmatris för stadskärneföreningen Eslöv
 Avsiktsförklaring mellan  Eslövs kommun och Fastighetsägarna i centrum 
avseende organisationsstruktur för stadskärneföreningen

Beredning
Kommunstyrelsen beslöt den 2 maj 2017 om ett ökat stöd till Eslövs 
Stadskärneförening från dåvarande 160 000 kronor per år till totalt 433 700 kronor, 
det vill säga en årlig kostnadsökning motsvarande 273 700 kronor under 2018, 2019 
och 2020. Efter detta ska arbetet utvärderas och ett nytt beslut tas om eventuell 
fortsatt finansiering av centrumledarens heltidstjänst. Beslutet om kommunens 
medfinansiering var villkorat av att fastighetsägargruppen gick in och 
medfinansierade med motsvarande summa. Efter förhandlingar i 
fastighetsägargruppen fattades en överenskommelse om en finansieringslösning på 
totalt 405 000 kronor, vilket innebär att Eslövs kommun sänker sin medfinansiering 
till samma nivå.

Kommunstyrelsen gav Kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med 
fastighetsägarna och handlarna i centrum utarbeta ett förslag på organisationsform 
och avtal för en formaliserad centrumsamverkan. Under vintern 2017/2018 har 
representanter från de tre parterna utarbetat ett förslag på organisationsform för det 
fortsatta arbetet i Eslövs Stadskärneförening. Förslaget innebär att 
stadskärneföreningen behåller sin nuvarande organisationsform som ideell förening, 
att styrelsen utgörs av tre ledamöter från respektive samarbetspart (Eslövs kommun, 
fastighetsägarna i centrum samt näringsidkarna) totalt nio styrelseledamöter. Från 
Eslövs kommun föreslås kommundirektören, förvaltningschefen för Miljö och 
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Samhällsbyggnad samt chefen för tillväxtavdelningen på 
Kommunledningskontoret representera kommunen i styrelsen.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar att andra beslutssatsen i förslaget till beslut ändras till 
"Kommundirektören ges i uppdrag att utse kommunens representanter i styrelsen".
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut inklusive Johan Anderssons (S) 
ändringsyrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen och ger ordföranden i uppdrag att 
för Eslövs kommuns räkning underteckna densamma.
-  Kommundirektören ges i uppdrag att utse kommunens representanter i styrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Eslövs Stadskärneförening
Kommundirektören
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§ 45 KS.2018.0112

Gallringsbeslut om avveckling av webbplats 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har fattat beslut om att avveckla sin nuvarande webbplats och skapa 
en helt ny webbplats. Den nuvarande webbplatsen kommer att stängas ned helt och 
en helt ny webbplats med en helt ny struktur kommer att skapas.

Sydarkivera har till uppgift att årligen samla in förbundsmedlemmarnas externa 
webb. Insamlingarna kommer att göras en gång per år. Om någon förbundsmedlem 
ska stänga ner sin webbplats kan Sydarkivera göra extra insamlingar innan sidorna 
tas ner, vilket är vad som kommer att ske med Eslövs kommuns nuvarande 
webbplats. Till följd detta kommer kommunstyrelsen att behöva fatta ett beslut om 
vilken information på den nuvarande hemsidan som inte ska omfattas av 
Sydarkiveras insamling.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Gallringsbeslut om avveckling av webbplats

Beredning
Sydarkivera kommer att avgränsa insamlandet och skapa ett filter som tar bort 
dynamiska länkar, kalender, kopplade resurser så som till exempel blanketter, e-
tjänster och externa databaser, samt även integritetshänvisningar, kontakt och 
adressregister. Inte heller webbsändningarna från fullmäktige kommer att tas med i 
uttaget, detta på grund av att insamlingen i så fall blir för utrymmeskrävande.

Övrig information som inte tas med bevaras antingen på annat sätt, exempelvis 
blanketter och ärenden inom e-tjänster, eller bedöms vara av sådan art att den har 
begränsat värde och därför kan gallras.

Den nuvarande webbplatsen kommer att stängas ner i maj 2018, och ersättas av en ny 
webbplats gjord i verktyget WordPress.

Kommunstyrelsen har Eslövs kommuns hemsida inom sitt ansvarsområde och måste 
därför fatta ett gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar. Gallringsbeslut 
krävs inte bara för själva informationen utan även för de sök- och 
sammanställningsmöjligheter som går förlorade.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
-  Kommunstyrelsen beslutar att den nuvarande hemsidan i verktyget SiteVision 
stängs ner och avvecklas efter det att uttag för bevarande gjorts av Sydarkivera.
-  Resterande information, inklusive sök- och sammanställningsmöjligheter, gallras i 
samband med avvecklingen.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

Sydarkivera.
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§ 46 KS.2018.0098

Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2018-2031 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i uppdrag att beställa befolkningsprognoser för tiden 
fram till år 2035. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 februari 
2018 informerar kommunledningskontoret om att beställning av prognoser har 
lämnats till KAAB Prognos AB (KAAB) och Statistiska Centralbyrån (SCB). Till 
KAAB har beställning gjort av tre prognoser med olika scenarier; utbyggnad med 
150, 180 alternativt 210 bostäder per år. Beställningen till SCB är enligt deras gängse 
underlag. Efter att prognoserna levererats har kommunstyrelsen att ta ställning till 
vilken prognos som ska gälla som kommunens officiella.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Befolkningsprognos 2018-2035
 Statistiska Centralbyråns (SCB) sammanfattning av befolkningsprognos för 
Eslöv 2018-2035
 Befolkningsprognos Eslövs kommun 2018-2035 KAAB Prognos AB
 Eslövs befolkningsprognoser- en kort tillbakablick och sammanställning av de 
fyra alternativen

Beredning
Vid analys av det material som ligger till underlag för beslutet kan konstateras att det 
är mycket svårt att på kort sikt kunna ge en tillförlitlig prognos avseende 
befolkningsförändring och därmed ge bra planeringsförutsättningar. Såväl de 
prognosunderlag som inhämtats, som de kontakter Kommunledningskontoret har haft 
med andra kommuner, visar på en stor spridning både vad gäller tillvägagångssätt 
och prognostiserad befolkningsförändring. Denna spridning och osäkerhet bör tas i 
beaktande i såväl planering som andra former av beslut.

Föreliggande befolkningsprognos syftar till att ge ett samlat underlag för hela 
kommunens planering. Vid planering inom olika verksamheter och under de 
närmaste åren måste emellertid hänsyn tas till vad som händer i respektive 
verksamhetsområde, både vad gäller olika ålders- och befolkningsgrupper och vad 
gäller kommunens olika geografiska delar.

Underlag till denna befolkningsprognos har inhämtats från KAAB och SCB. KAAB 
har tidigare levererat prognoser till Eslövs kommun, delvis baserat på ett underlag 
om planerat bostadsbyggande som kommunen tillhandahållit. Inför årets prognos har 
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KAAB gjort prognoser utifrån tre olika antaganden om bostadsbyggande; att det 
byggs 150, 180 respektive 210 bostäder årligen. Antagandena om 150 respektive 210 
bostäder beskrivs i bland annat Översiktsplanen, i vilken det framgår att Eslövs 
kommun har valt att förhålla sig till båda dessa prognoser. Antagandet om 180 
bostäder är valt för att visa på ett tredje och mellanliggande alternativ. SCB:s 
befolkningsprognos har inte baserats på någon lokalt specifik information, utöver den 
som SCB själva förfogar över.

Totalt finns alltså fyra olika prognosalternativ att ta ställning till, varav tre har tagits 
fram av KAAB och ett av SCB, och dessa visar på en stor spridning. Eftersom de 
olika prognosalternativen är baserade på olika underlag så är det svårt att göra en 
exakt jämförelse dem emellan. Historiskt har prognoserna genomförda av KAAB 
legat något lågt i förhållande till den faktiska befolkningsutvecklingen. Den prognos 
som SCB nu levererar ligger dock avsevärt lägre än samtliga KAAB:s 
prognosalternativ. Det finns anledning att tro att SCB:s prognos underskattar 
inflyttningen till kommunen, vilket kan bero på att de inte haft tillgång till den lokala 
information kring byggande som KAAB haft i sitt underlag.

Utifrån planerat och förväntat bostadsbyggande, samt tidigare års prognoser, finns 
det skäl att även fortsättningsvis arbeta utifrån den prognos som KAAB har levererat, 
om än med ett mått av försiktighet. Kommunens höga ambitioner – exempelvis 
målsättningen om 210 nya bostäder per år, som framgår av 
Bostadsförsörjningsprogrammet och Översiktsplanen – gör det mest lämpligt att 
beakta befolkningsprognosen som bygger på ett antagande om 180 bostäder och att 
låta denna utgöra planeringsunderlag för hela kommunen. Ställningstagandet är 
emellertid förknippat med ett stort mått av osäkerhet och bör följas upp nära utifrån 
såväl befolkningsgrupper som geografiskt.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att som underlag för hela kommunens planering ska 
befolkningsprognosen från KAAB Prognos AB gälla med antagandet att 150 
bostäder byggs per år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
-  Kommunstyrelsen beslutar att för hela kommunens planering ska 
befolkningsprognosen från KAAB Prognos AB gälla med antagandet att 180 
bostäder byggs per år.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ottesens (SD) yrkande.
 

Beslutet skickas till
Till samtliga förvaltningar
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§ 47 KS.2018.0193

Instruktioner till Kommundirektören 

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Enligt 7 kap. 
1–2 §§ i lagen ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur 
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter.
Syftet med att ålägga kommunstyrelsen att fastställa kommundirektörens uppdrag i 
en instruktion är enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 2016/17:171 s. 197) att 
arbetet med upprättandet av instruktionen dels ska leda till en dialog och en 
diskussion om uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och direktören, dels 
att en tydlig uppgiftsfördelning ska skapa en bra samverkan mellan de 
förtroendevalda och direktören.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Instruktioner till kommundirektören
 Förslag till uppdragsbeskrivning för kommundirektören i Eslövs kommun

Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i dialog 
med kommundirektören.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Bertil 
Jönsson (NKE) och Fredrik Ottesen (SD) bifall till förslaget till beslut.
 

Beslut
- Uppdragsbeskrivning för kommundirektören antas.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
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§ 48 KS.2018.0142

Förslag till godkännande av årsredovisningen samt beviljande av 
ansvarsfrihet för förvaltningen av Stiftelsen Gamlegård åren 2016 och 
2017 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gamlegård i Billinge har överlämnat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för åren 2016 och 2017 till Eslövs kommun för beslut om 
ansvarsfrihet enligt § 15 i stadgarna. Beslutsunderlaget inkommer via Kultur och 
Fritid. Underlaget för 2016 har varit översänt från stiftelsens styrelse i tid men blev 
inte vidaresänt till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ansvarsfrihet för förvaltningen av Stiftelsen Gamlegård åren 
2016 och 2017
 Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse 2017 för 
Stiftelsen Gamlegård
 Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för 
Stiftelsen Gamlegård

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för 2016 och 2017 och beviljar ansvarsfrihet för de båda åren. 
Revisionsberättelserna för de båda åren tillstyrker detsamma.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
-  Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisningen för 2016 och 2017 
samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen inklusive räkenskapsföraren för båda åren.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
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§ 49 KS.2018.0102

Förslag till godkännande av årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten 
Syd samt beviljande av ansvarsfrihet 

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har överlämnat förslag till årsredovisning 2017 för 
godkännande av kommunfullmäktige och beviljande av ansvarsfrihet. I 
kommunalförbundet ingår fem kommuner.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Räddningstjänsten SYD:s årsredovisning 2017 och 
ansvarsfrihet
 Årsredovisning 2017 Räddningstjänsten Syd
 Revisionsberättelse och Revisionsrapport 2017 Räddningstjänst Syd

Beredning
Räddningstjänsten Syd uppvisar ett överskott med en halv miljon kronor. De 
finansiella målen är uppfyllda och kravet på balans i ekonomin är uppfyllt. 
Måluppfyllelsen av de fyra effektmålen brister eller är inte mätt.

Revisionen har inga anmärkningar.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson 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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§ 50 KS.2018.0174

Val av ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunen ska under året företrädas genom ombud vid ett flertal bolags- och 
föreningsstämmor. Kommunstyrelsen har därför att välja ombud med ersättare

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2018

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att ekonomichefen utses till ombud vid samtliga 
stämmor med kommunjuristen och ekonom Lena Persson som ersättare.

Finns det under året särskilda skäl att annat ombud utses kan detta ske efter att 
kommunen erhållit kallelse till den aktuella stämman.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
-      Till ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2018 utses ekonomichef Tomas 
Nilsson.
-      Till ersättare för stämmoombudet utses kommunjurist Agneta Fristedt och 
ekonom Lena Persson.

Beslutet skickas till
Tomas Nilsson
Agneta Fristedt
Lena Persson
Bolag, föreningar och råd efter förfrågan
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§ 51 KS.2018.0169

Direktiv till ombuden Eslövs bostads AB (EBO) med dotterbolag 
Kvarteret Eslöv Slaktaren AB, Eslövs Slaktaren 17 AB och Eslövs 
Bostads Invest AB 

Ärendebeskrivning
Årsredovisning och koncernredovisning för 2017 har inkommit. Bolaget har tre 
helägda dotterbolag varav ett av dotterbolagen i sin tur har ett dotterbolag. 
Kommunstyrelsen har nu att besluta om direktiv för ombudet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud Eslövs Bostads AB (Ebo) årsstämma 
2017 med dotterbolag
 Årsredovisning för Eslövs Bostads AB 2017
 Årsredovisning för Eslövs Bostads Invest AB 2017
 Årsredovisning för Eslövs Slaktaren 17 AB 2017
 Årsredovisning för Kvarteret Eslöv Slaktaren AB 2017

Beredning
Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt blev drygt 12 miljoner kronor. 
Styrelserna föreslår inga utdelningar utan de vinstmedel som står till 
bolagstämmornas förfogande balanseras i ny räkning.

Revisionsberättelserna för moderbolaget, koncernen respektive dotterbolagen 
tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt 
disponerar vinsten 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 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.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ge direktiv till ombud ekonomichef Tomas Nilsson 
att vid bolagsstämman för moderbolaget, koncern respektive dotterbolagen tillstyrka 
att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar 
vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivts i  Eslövs bostads 
AB (Ebo) med dotterbolag har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

 

 

Beslutet skickas till
Eslövs bostads AB:s styrelse och VD
ekonomichef Tomas Nilsson
De förtroendevalda revisorerna
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§ 52 KS.2018.0168

Direktiv till ombud Eslövs industrifastigheter AB (EIFAB) 

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Eslövs Industrifastigheter AB 2017 (EIFAB) samt dotterbolaget 
Fastighets AB Gäddan 2017 har inkommit. Kommunstyrelsen har nu att besluta om 
direktiv till ombudet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid årsstämma för Eslövs 
Industrifastigheter AB samt dotterbolag 2017
 Årsredovisning för Eslövs Industrifastigheter AB 2017
 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 2017

Beredning
Eslövs Industrifastigheter AB redovisar vinst efter skatt och bokslutsdispositioner 
med 1 035 000 kronor vilken styrelsen föreslår disponeras genom överföring i ny 
räkning det vill säga ingen utdelning. Fastighets AB Gäddan redovisar en vinst efter 
skatt och bokslutsdispositioner med 381 000 kronor vilken styrelsen föreslår 
disponeras genom överföring i ny räkning det vill säga ingen utdelning.

Utförd revision har inga anmärkningar.

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.

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Mikael Wehtje (M) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Beslut
-  Kommunstyrelsen beslutar att ge ombud ekonomichef Tomas Nilsson i uppdrag att 
tillstyrka att bolagsstämman i Eslövs industrifastigheter AB (EIFAB) respektive 
Fastighets AB Gäddan fastställer resultaträkningarna och balansräkningarna samt 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelserna och beviljar 
styrelsernas ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet 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

De förtroendevalda revisorerna

Eifabs styrelse och VD
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§ 53 KS.2018.0172

Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) 
årsstämma 2018 

Ärendebeskrivning
Bolagstämma är fastställd till den 7 maj 2018. Årsredovisning har inkommit och 
kommunstyrelsen har att besluta om direktiv till ombudet..

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
(MERAB) årsstämma 2017
 Årsredovisning 2017 för Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) EJ 
SLUTGILTIG

Beredning
Bolagets resultat efter skatt och bokslutsdipositioner är 552 000 kronor. Styrelsen 
föreslår stämman att årets vinst balanseras i ny räkning det vill säga, ingen utdelning.

I ägardirektiven som gäller från 1 juli 2017 framgår att målsättningen är att bolaget 
ska ge avkastning till ägarkommunerna i form av aktieutdelning motsvarande ränta 
på insatt kapital motsvarande genomsnittlig årlig statslåneränta plus 1,5 procent. 
Utdelningspolicybeslut ska dock fattas för respektive mandatperiod och hänsyn tas 
till bolagets konsolideringsbehov.

Utförd revision har inga anmärkningar.

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen. årligen i beslut för vaije 
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.

Yrkanden
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Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Mikael Wethje (M) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunens ombud ges i uppdrag att vid årsstämman att godkänna 
årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkningen.
- Vinsten disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
- Styrelsernas ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2017.
- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i MellanSkånes 
Renhållnings AB (Merab) har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
MERABs styrelse och VD

Kommunledningskontoret Tomas Nilsson

De förtroendevalda revisorerna
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§ 54 KS.2018.0127

Direktiv till ombud vid Kraftringen AB:s årsstämma 2018 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kraftringen AB har kallat till årsstämma den 24 april 2018 i Lund. 
Finansiella rapporter samt revisionsberättelse och granskningrapport har inkommit. 
Kommunstyrelsen har nu att besluta om direktiv till ombudet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kraftringen AB:s årsstämma
 Finansiella rapporter (Årsredovisning) för Kraftringen Energi AB 2017
 Finansiella rapporter (Årsredovisning) för Kraftringen AB för 2017
 Kallelse till Kraftringens årsstämma den 24 april 2018
 Förslag till instruktioner för ombud vid årsstämman i Kraftringen AB och 
Kraftringen Energi AB 24 april 2018

Beredning
Kraftringen AB är ett holdingbolag som Eslövs kommun äger till 12 procent och är 
moderbolag till Kraftringen Energi AB där verksamheten bedrivs. Resultatet enligt 
pressinformation efter finansiella poster är 353 miljoner kronor och planerad 
utdelning är på 110 miljoner kronor till de fyra ägarkommunerna. Utdelningen till 
Eslövs kommun blir då drygt 13 miljoner kronor.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
 

Beslut
- Kommunstyrelsen ger ombudet, ekonomichef Tomas Nilsson, i uppdrag att vid 
årsstämman i Kraftringen AB tillstyrka att bolagstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för 2017.

Beslutet skickas till
Kraftringen AB, styrelsen och VD
Kommunledningskontoret Tomas Nilsson
Kommunens förtroendevalda revisorer
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§ 55

Redovisning av delegeringsbeslut 

Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut anmäls:

Delegeringsbeslut
 KS.2016.0642-8Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25, 2018 
Servitutavtal och överenskommelse om fastighetsreglering som berör Långåkra 1:8 
med flera
 KS.2017.0442-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26, 2018 Positiv 
planbesked och begäran om planuppdrag för Sebran 38 i Eslöv, Eslövs kommun
 KS.2017.0585-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 27, 2018 Positivt 
planbesked och begäran om planuppdrag för Snickaren 17 i Eslövs, Eslövs kommun
 KS.2017.0466-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 28, 2018 Positivt 
planbesked och begäran om planuppdrag för detaljplan för Falken 10 i Eslöv, Eslövs 
kommun
 KS.2018.0144-4Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet
 KS.2018.0166-3Yttrande avseende ansökan till Hemvärnet/Nationella 
skyddsstyrkorna
 KS.2014.0266-4Avtal mellan Eslövs kommun och Netigate AB avseende 
onlineundersökningar och feedback management
 OFN.2018.0015-1Anställningsbeslut avseende samordnare vid 
Överförmyndarenheten vid kommunledningskontoret
 KS.2017.0149-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §35 Begäran om 
planuppdrag och beslut om samråd för detaljplan för del av Eslöv 53:4; 
Bygelvägen/Solvägen/Allmogevägen
 KS.2017.0185-9Avtal mellan Eslövs kommun och B Larssons Klockor AB 
avseende minnesgåvor

 KS.2018.0192-1Bekräftelse av talare till Budgetkonferens 2 maj 2018

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56

Anmälningar för kännedom 

Ärendebeskrivning
Följande anmälningar redovisas:
Den 23 april klockan 18.00-19.30 håller SKL utbildning i hot och hat mot 
förtroendevalda i Ekenässkolans aula. Samtliga förtroendevalda är välkomna att 
delta.

Anmälningar
 KS.2018.0150-1Inbjudan till vänortsmöte Viljandi juni 2018
 KS.2018.0140-1Styrelseprotokoll Fastighetsaktiebolaget Gäddan 2018-02-14
 KS.2018.0141-1Styrelseprotokoll Eslövs industrifastigheter (Eifab) 2018-02-14
 KS.2018.0161-2Information från Länsstyrelsen i Skåne angående Uppstartsmöte 
för bättre delaktighet, förståelse och kontinuitet i länets krisberedskapsarbete
 KS.2018.0164-1Besvarad årlig uppföljning av lagen om extraordinära händelser 
(LEH) för Eslövs kommun 2018
 KS.2018.0181-1Mellanskånes Renhållnings AB- Styrelseprotokoll från den 1 
mars 2018
 KS.2016.0532-19Brev från Kommunförbundet Skåne avseende Skånetrafikens 
förslag till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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