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§ 57

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordföranden justera dagen protokoll. Till 
ersättare utses Fredrik Ottesen.
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§ 58

Ändring av dagordningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att ärende 5 flyttas till efter ärende 6, att ett extra ärende läggs 
in efter ärende 15 samt att punkten Kommundirektören informerar läggs till sist på 
dagordningen.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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§ 59 KS.2017.0117

Antagande av strategisk digital plan 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i september 2017 Digital Strategi. Som en följd av detta 
beslut beslutade kommunstyrelsen att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta 
fram en strategisk digital plan. Den digitala strategin utgör ett komplement till Eslövs 
kommuns handlingsprogram och fokuserar på vad kommunen vill uppnå i 
verksamhetsutveckling, där användande av digital teknik kan bidra till att uppnå 
uppsatta mål.  Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med digitalisering vill 
Eslövs kommun vara en organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter 
med fokus på enklare vardag för medborgaren, öppenhet, effektivare 
verksamhetsutveckling samt den tillgängliga och smarta kommunen.
Detta är den första strategiska digitala planen som kommunen tagit fram och 
förvaltningarna har kommit olika långt i sin planering av digitala uppdrag. Strategisk 
digital plan ger en samlad bild av de uppdrag och förutsättningsprojekt som ska 
prioriteras för att möta den digitala strategin. Den syftar också till att skapa struktur 
och förmåga att agera i en föränderlig värld.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av strategisk digital plan
 Kommunfullmäktiges beslut § 82, 2017 Antagande av digital strategi
 Kommunstyrelsens beslut §129, 2017 Förslag till antagande av digital strategi
 Digital Strategi för Eslövs kommun
 Förslag till strategisk digital plan
 Bilaga strategisk digital plan - Handlingsplan
 Bilaga strategisk digital plan - Handlingsplan

Beredning
Dialoger har genomförts med förvaltningarnas ledningsgrupper, eller motsvarande, 
där förvaltningarna har berättat om sina digitala uppdrag som finns i den digitala 
strategin. En analys har gjorts över den samlade bilden samt en analys av 
kommunens nuläge i sitt digitaliseringsarbete. Därefter har en strategisk digital plan 
tagits fram. Denna har presenterats i Digitaliseringsrådet och för kommunens 
ledningsgrupp. Digitaliseringsrådet kommer vara en arbetsgrupp för fortsatt arbete 
med handlingsplanen.
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Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Förslag till strategisk digital plan (SDP) med handlingsplan antas att gälla från och 
med justeringsdatum.
- Revidering och komplettering av strategisk digital plan ska ske en gång per år eller 
vid behov.
- Finansiering beslutas i samband med budgetarbetet.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, digitaliseringsstrateg
Samtliga nämnder
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§ 60 KS.2018.0234

Information angående ansökan om EU-medel, WiFi4EU 

Ärendebeskrivning
EU initiativet WiFi4EU riktar sig till invånare och besökare som kan få gratis 
tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga 
byggnader, bibliotek och vårdcentraler. Varje land får minst 15 checkar i första 
ansökningsomgången och kommunerna väljs ut enligt principen ”först till kvarn”
”Att uppkopplingarna bör komma alla till del innebär att det ska sakna betydelse var 
du bor eller hur mycket du tjänar. Därför föreslår vi i dag att alla europeiska 
kommuner ska ha fri trådlös internettillgång på de viktigaste offentliga platserna 
senast 2020.” - Jean-Claude Juncker , Europeiska kommissionens ordförande

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Information angående ansökan om EU-medel, WiFi4EU
 Digital Strategi för Eslövs kommun

Beredning
I dag finns tillgång till trådlösa nät för medborgare på biblioteken, vid besök i 
Stadshuset och i Medborgarhuset. Den digitala strategin fastslår att kommunen ska 
verka för ”digitalt innanförskap”. I förslaget för strategisk digital plan ingår det att 
ta fram en plan för hur vi ger tillgång till trådlöst nät för medborgare och anställda. 
Därför har Kommunledningskontoret för avsikt att söka medel från EU från 
WiFi4EU initiativet. Checken täcker kostnaden för utrustning och installation av 
trådlösa surfpunkter och motsvarar 15 000 euro. Kommunen åtar sig att stå för 
internetabonnemang och underhåll i minst tre år. Internetabonnemang uppgår till 
cirka 30 000 kronor per år  Medel för internetabonnemang och underhåll finns redan 
avsatt i 2018 års budget.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Anteckning
Fredrik Ottesen (SD) begär och får beviljat att lägga en protokollsanteckning till 
paragrafen:
"Sverigedemokraterna saknar underlag på, och redogörelse för, hur WiFi4EU ligger i 
linje med de kommungemensamma prioriteringar kring vilka utvecklingsmedel 
Eslövs kommun ska söka, inom vilka arbetsområden och hur Eslövs kommun på 
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bästa sätt organiserar arbete med externa medel för att få ut största möjliga effekt av 
de resurser Eslövs kommun lägger in.
Kommunledningskontoret har trots allt fått i uppdrag att titta på nödvändiga 
förutsättningar och en möjlig organisation för ett förvaltningsgemensamt arbete med 
syfte att i högre grad finansiera kommunens utvecklingsarbete med medel från EU 
eller andra externa källor med särskild utgångspunkt i de utvecklingsområden som 
prioriterats.
Utgången av det arbetet har benämnts som att det bör resultera i en 
kommungemensam prioritering, helt i enlighet med det yttrande 
kommunledningskontoret tog fram gällande Sverigedemokraternas motion ”Ansökan 
till AMIF, arbeta vidare med inriktning på återvändare” från 2016-12-06.
Eftersom att den enda grunden för att avslå Sverigedemokraternas motion ”Ansökan 
till AMIF, arbeta vidare med inriktning på återvändare” var ovan nämnda 
kommungemensamma prioriteringar bör även detta var gällande på ärendet kring 
WiFi4EU."

Beslutet skickas till
Digitaliseringsstrateg
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§ 61 KS.2018.0188

Information Projektavslut Mötesplats Rönneberga 

Ärendebeskrivning
Mötesplats Rönneberga var ett välfärdsprojekt som pågick från 1 april 2017 till och 
med 1 februari 2018. Projektet var planerat att pågå under hela 2018 och avslutades 
därmed i förtid. Projektet har varit en samverkansinsats mellan olika förvaltningar 
och instanser: Arbete och Försörjning, Kultur och Fritid, Vård och Omsorg, Barn och 
Utbildning, Polis, Räddningstjänst, Eslövs Bostads AB och frivilliga organisationer. 
Fokus lades på tre områden: föräldraförmåga, trygghet och kommunens närvaro i 
bostadsområdet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Projektavslut Mötesplats Rönneberga
 Projektavslut Mötesplats Rönneberga
 Projektavslut Mötesplats Rönneberga Bilaga 1
 Projektavslut Mötesplats Rönneberga Bilaga 2

Beredning
Projektet har fokuserat på Rönnebergaområdet, dels för att kunna hålla ihop 
initiativen till ett avgränsat område och dels för att Rönneberga hade förskolor och 
skolor som tagit initiativ till ökad samverkan. Rönneberga är även ett område som 
bidrar till inflödet i socialtjänsten i Eslöv. Rönneberga särskiljer sig inte nämnvärt 
från andra bostadsområden i Eslöv gällande inflöde men ansågs ha en tillräcklig 
problematik för att motivera behov av nya satsningar.

Mötesplats Rönneberga har bland annat resulterat i att föräldracaféer har införts på 
förskolor och skolor i området, konceptet Huskurage har implementerats i 
flerbostadshusen på området och fältsekreterare har haft utbildning i samtycke och 
maskulinitetsnormer för årskurs 9 på Norrevångskolan. Projektet avslutades i förtid 
eftersom projektägare, på grund av resursbrist i de samverkande parternas 
verksamheter samt stora svårigheter att engagera de boende på Rönneberga som 
frivilliga, inte ansåg det vara möjligt att uppnå leveransmålen för projektet. 
Slutrapporten är inskickad av projektägare till välfärdsgruppen som har godkänt den.
Kommunledningskontoret föreslår att överskjutande medel, 530 000 kronor förs över 
till kommunstyrelsens medel för disposition.
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Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Annette 
Linander (C) och Håkan Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut.

Beslut
- Överskjutande medel 530 000 kronor förs över till kommunstyrelsens medel för 
disposition.
- För övrigt läggs informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Nämnden för Arbete och Försörjning
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och familjenämnden
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§ 62 KS.2015.0109

Förslag till antagande av Översiktsplan för Eslöv 2035 

Ärendebeskrivning
Översiktsplan 2001 förklarades inaktuell 2015 enligt beslut i kommunfullmäktige 
den 23 februari, § 6. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 
fram en ny översiktsplan. Samråd pågick januari-april 2017 och utställning av 
reviderat förslag pågick februari- april 2018. Därefter har antagandehandlingen 
och granskningsutlåtande sammanställts, och markanvändningskarta och texter 
förtydligats. Tidplanen anger planerat antagandet i Kommunfullmäktige i maj 2018.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagandehandling Översiktsplan Eslöv 2035
 Antagandehandling Översiktsplan Eslöv april 2018
 Granskningsutlåtande Översiktsplan Eslöv 2035

Beredning
Översiktsplan Eslöv 2035 har tagits fram av Kommunledningskontoret tillsammans 
med Miljö och Samhällsbyggnad i samråd med övriga förvaltningar. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande finns inlagt i antagandehandlingen och ska läsas tillsammans 
med översiktsplanen. Hänvisning till länsstyrelsens specifika synpunkter finns 
inlagda i berörda kapitel i handlingen. I granskningsutlåtandet finns inkomna 
skriftliga synpunkter från utställningstiden med kommunledningskontorets 
kommentarer. En översiktsplan anger kommunens ställningstaganden för den 
långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen och är kommunens viktigaste 
styrdokument gällande markens och vattnets användning samt bebyggelseutveckling. 
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen vara aktuell och detta ska prövas 
varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Planeringen för en framtida användning av mark och vatten inom kommunen har stor 
betydelse för framtida möjligheter och förutsättningar att fortsätta utvecklas. Eslövs 
kommun ingår i ett större sammanhang med många aktörer och många intressen. Det 
innebär att det finns en lång rad olika hänsyn som behöver tas i planeringen, allt från 
internationella, nationella och regionala mål och styrdokument till kommunens egna 
policydokument, strategier och handlingsplaner. Vi står globalt inför en rad 
gemensamma utmaningar; minskande biologisk mångfald, effekter av 
klimatförändringarna, ökande klyftor mellan människor och en åldrande befolkning. 
Vad vi gör inom Eslövs kommun spelar roll, för oss själva och för kommande 
generationer.
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Kommunens tre målbilder Regional stjärna, Hållbara lägen och Lätt att leva livet, 
grundar sig på de styrkor, utmaningar och den omvärld som Eslövs kommun har och 
står inför. Staden, byarna och landsbygden ska tillgodose behov för dem som lever 
idag utan att äventyra behoven för framtidens invånare. Översiktsplanen ska bidra till 
en hållbar utveckling för kommunen och för samhället i stort. Det är det 
övergripande målet. Utvecklingen inom kommunen har ett stort avtryck också 
utanför våra kommungränser och på pendlingsmönster, vattenkvalitet och livsmiljöer 
för djur och växter. Därför är de allmänna intressena styrande för vägvalen. Med 
hänsyn till många skilda frågor ska kommunen göra avvägningar och välja det som 
gynnar de allmänna intressena mest.
I vår långsiktiga planering ska beslut och prioriteringar stödja utvecklingen av 
hållbara strukturer, för människor och för natur. Det handlar om planering för att det 
ska vara lätt att leva livet– för samhällen som stödjer ett rörligt vardagsliv, med 
tillgång på gröna rekreativa miljöer, goda gång- och cykelmöjligheter för barn och 
vuxna och god tillgång till kollektivtrafik. Det handlar också om att stödja ett 
befintligt och växande näringsliv och se möjligheter i både förnyelse och befintliga 
förutsättningar. Vattnet och naturvärden är förutsättningarna som ger mervärden i 
våra samhällen. Vi har hållbara lägen och en mångfald av platser i hela kommunen, 
och vi behöver satsa och prioritera för att bibehålla och utveckla dem och stärka 
Eslöv som en regional stjärna.

Översiktsplanen för Eslöv 2035 kommer att finnas i tryckt version och som digital 
översiktsplan på Eslövs kommuns hemsida. Den digitala översiktsplanen är 
interaktiv och ger möjlighet att zooma in på ytor utanför Eslöv och byarna, samt att 
tända lager för olika hänsyn (tex strandskydd, arkeologi osv).

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Bertil Jönsson (NKE) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) och Håkan 
Latsson (MP) att området väster om Väster med 600 nya bostäder tas bort från 
planen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Henrik Wöhlecke (M) med fleras yrkande.
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Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA för bifall till Henrik Wöhlecke (M) med fleras yrkande.
NEJ för bifall till Bertil Jönsson (NKE) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster med 6 NEJ-röster. Se bilaga.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att anta antagandehandlingen och 
granskningsutlåtandet.

Reservationer
Ledamöterna i Nya Kommunpartiet Eslöv, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Bertil Jönsson (NKE) med fleras ändringsyrkande.
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunstyrelsen 2018-05-08

Voteringslista: § 62
Ärende: Förslag till antagande av Översiktsplan för Eslöv 2035,  KS.2015.0109

Voteringslista(or)
JA-röst för bifall till Henrik Wöhleckes (M) yrkande. NEJ-röst för bifall till Bertil Jönsson 
(NKE) med fleras ändringsyrkande.

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
Anders Molin(C), ledamot X
Christine Melinder(M), ledamot X
Lena Wöhlecke(M), ersättare X
Bertil Jönsson(NKE), ledamot X
Göran Granberg(SD), ersättare X
Resultat 7 6 0
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§ 63 KS.2018.0213

Personalbokslut 2017 

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Personalbokslut 2017
 Personalbokslut 2017

Beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av 
målarbetet kompletterat med befintlig statistik.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
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§ 64 KS.2018.0225

Uppföljning av miljömål för Kommunledningskontoret 2017 

Ärendebeskrivning
Enligt Eslövs kommuns miljömålsprogram från 2016 så ska varje förvaltning årligen 
följa upp de miljömål som förvaltningen har helt eller delat ansvar för. 
Uppföljningen redovisas i form av en checklista och antas av ansvarig nämnd eller 
styrelse.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Uppföljning av miljömål för Kommunledningskontoret 2017
 Checklista: Uppföljning av miljömål för Kommunledningskontoret 2017

Beredning
Uppföljningen innefattar åtgärder som Kommunledningskontoret har övergripande 
ansvar för, men även åtgärder där förvaltningen är en av flera utförare. Underlaget 
har tillhandahållits av samtliga avdelningar på Kommunledningskontoret. Gällande 
de åtgärdsbeskrivningar som förvaltningarna enligt Miljömålsprogrammet ombeds 
göra så har Kommunledningskontoret efter kontakt med Miljöavdelningen fått 
dispens eftersom det pågår en dialog kring flera av målen – framför allt gällande hur 
mätning och uppföljning bör ske kring hållbara placeringar och miljökrav vid 
upphandling.

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

Beslut
- Uppföljningen av miljömål 2017 godkänns.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 65 KS.2017.0444

Förslag till ny miljöpolicy för Eslövs kommun 

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

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

Beredning
Flertalet remissinstanser har inte haft någonting att erinra mot tidigare förslag till 
miljöpolicy. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Barn- och 
familjenämnden väckte frågan om huruvida miljöfrågornas fokus innebär att de ska 
anses vara överordnade andra hänsyn och styrdokument, varpå Miljö och 
Samhällsbyggnad svarar att miljömålen bör betraktas som ett av flera fokusområden, 
inom exempelvis skolan. Kommunstyrelsen ansåg i sitt yttrande att en miljöpolicy 
bör vara mer övergripande och tydliggöra kommunens viljeinriktning, för att undvika 
att dokumentet blir för detaljerat och för likt miljömålsprogrammet. I föreliggande 
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förslag anser Kommunledningskontoret att dessa synpunkter har beaktats och att 
förslaget till miljöpolicy bör antas.

Yrkanden
Annette Linander (C) yrkar att "skydda den goda åkermarken" läggs till efter 
värdefull natur under den näst sista punkten.
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägget att "hushålla med 
jordbruksmark" läggs till efter värdefull natur under den näst sista punkten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Henrik Wöhleckes (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige förslås att anta miljöpolicy för Eslövs kommun inklusive 
kommunstyrelsens tillägg att "hushålla med jordbruksmark" läggs till under den näst 
sista punkten.
- Policyn gäller från 1 juli 2018.
- Tidigare miljöpolicy från 2009 upphävs samma dag.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 66 KS.2018.0191

Ansökan om ökat föreningsbidrag Safe0413 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har sedan starten 2013 varit en aktiv medlem och finansiär av 
säkerhetsnätverket SAFE0413. Nätverket bygger på samverkan mellan lokala 
medlemsföretag, polis och Eslövs kommun i syfte att förhindra brott och öka 
tryggheten på industriområdena. SAFE0413 utgörs av cirka 125 medlemmar som 
tillsammans finansierar en väktarbil som ronderar områdena kvälls- och nattetid.  
Mycket arbete bedrivs även proaktivt i brottförebyggande syfte. Eslövs kommun har 
i dialog med SAFE0413 bland annat placerat hinder på cykelbanorna samt infört 
körförbud på vissa gator i industriområdena under nätterna. Under de snart fem år 
som nätverket har funnits, går det att se en klar minskning av brottsligheten och 
närvaron av obehöriga personer på industriområdena.
SAFE0413 är ett framgångsrikt exempel på en välfungerande samverkan mellan 
privata och offentliga aktörer, där såväl de konkreta lösningarna på att förebygga 
brott som själva organisationsmodellen har spridits långt utanför kommungränsen 
under namnet Eslövsmodellen.

Beslutsunderlag
 Ansökan om ökat föreningsbidrag Safe0413
 Förslag till beslut; Ansökan om ökat föreningsbidrag SAFE0413

Beredning
Eslövs kommun betalar 60 000 kronor om året i föreningsbidrag till SAFE0413, en 
avgift som har varit den samma sedan starten 2013. Föreningen har via ordföranden 
Ingvar Lindahl, inkommit med en begäran om ökning av bidraget till 120 000 kronor 
per år, en höjning med 60 000 kronor. Med ökade medel avser föreningen öka 
närvaron av en cirkulerande väktarbil i centrum från klockan 17:00 fram till efter 
stängning 18:30. Flera medlemmar och näringsidkare upplever oro och otrygghet när 
aktiviteten går ner i centrum under seneftermiddagen. Inte minst på grund av den 
senaste tidens ökning av skadegörelse och hot. Stärkt närvaro av väktare i centrum, 
med möjlighet till kostnadsfri väktarutryckning för näringsidkarna i centrum vid 
behov, är en del av lösningen för att skapa ett tryggare och säkrare centrum.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andeersson (S), Håkan 
Larsson (MP) och Bertil Jönsson (NKE) bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut.
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Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om ökning av föreningsbidraget 
till SAFE0413 med 60 000 kronor per år.
- Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, näringslivschefen
Safe0413
Ekonomiavdelningen
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§ 67 KS.2014.0303

Antagande av detaljplan för Billinge 12:54 Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har i oktober 2014 träffat en överenskommelse om att sälja Billinge 
skola till Eslövs Bostad AB. Gällande detaljplan, antagen 1956, stödjer enbart 
allmänt ändamål.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Beslut om antagande för detaljplan Billinge 12:54 med flera
 Planbeskrivning Billinge 12:54 2 Antagandehandling
 Plankarta Billinge 12-54 Antagandehandling
 Granskningsutlåtande II
 Skrivelse inför beslut om detaljplan Billinge 12.54

Beredning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en flexibel användning av planområdet för 
bostads-, centrum- och skolfunktion. Detaljplanen var föremål för samråd under 
tiden den 8 mars - 8 april 2016, granskning under tiden den 7 - 21 november 2017 
och granskningsförfarande II under tiden den 27 februari - 13 mars 2018.

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

Beslut
- Detaljplanen för Billinge 12:54 med flera, daterad 2018-03-23 antas.

Anteckning
Annette Linander (C) begär och får beviljat att lägga en anteckning till prototkollet:
"I Billinge behövs det byggas nya bostäder, om det råder det inget tvivel. Under 
väldigt många år har nytillskottet av bostäder i byn varit väldigt begränsat och inte 
ens vårt eget bostadsbolag EBO har visat något intresse.
När Billinge skola blev till salu såg man däremot en chans och från Centerpartiets 
sida blev vi väldigt glada att det var just EBO som valde att köpa fastigheten då det 
fanns fortsatt möjlighet till dialog.
Nu vill EBO gå vidare med sina planer på nybyggnation på just denna fastighet, 
några alternativa planer på andra fastigheter finns inte. Från Billinge har man kommit 
fram med önskemål om att spara tomten för förskoleverksamhet och vill ha 
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byggnationen på en annan fastighet som varken kommunen eller EBO har rådighet 
över. Centerpartiet är rädda att det skulle dröja ytterligare många år innan ett nytt 
byggprojekt i Billinge skulle komma upp i listan över prioriterade exploateringar ifall 
detaljplanen inte godkänns plus att fastigheten förmodligen skulle gå vidare till en ny 
ägare, EBO är ju ett vinstdrivande bostadsföretag så fastigheter som inte kan 
användas för bostäder har man inget intresse för. Hade kommunen varit intresserad 
av fastigheten hade den inte sålts från första början.
Från Centerpartiets sida är vi dock bekymrade över att Billingeborna inte verkar vara 
fullt positivt inställda till satsningen och vill uppmana EBO att under bygglovsskedet 
ha en bra dialog med byns medborgare så att exploateringen sker med så lite ingrepp 
i byns unika karaktär som möjligt."

 

Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och familjenämnden

Servicenämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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§ 68 KS.2018.0108

Godkännande av styrdokument för Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB - direktiv till ombudet 

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) har översänt nya styrdokument för 
bolaget att behandlas vid bolagsstämma den 17 maj. I förslaget till bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv införs förändringar och tillägg som ska behandlas vid 
stämman.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till nya styrdokument för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB - direktiv vid årsstämma
 Information om komplettering från Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
avseende styrdokument
 Information från Kommunassurans Syd Försäkrings AB avseende nytt 
aktieägaravtal 2018
 Komplettering av ny bolagsordning § 13 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Nu gällande bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB

Beredning
En arbetsgrupp ledd av Malmö stad har bearbetat de nuvarande styrdokumenten för 
KSFAB. Vid avstämning med representanter i arbetsgruppen har förtydliganden skett 
av de frågeställningar Kommunledningskontoret uppmärksammat vid beredningen av 
ärendet. Nedan återges de viktigaste synpunkterna. Bolagsstämman ska den 17 maj 
besluta om de tre nya styrdokumenten.
I förslaget till bolagsordning § 4 är syftet att delägares minoritetsägda bolag eller 
stiftelser ska kunna försäkras. Begränsning sätts till högst 10 procent av bolagets 
omsättning. Syftet är att begränsa försäkringsrisk i förhållande till huvuduppdraget 
att försäkra kommuner (direkta aktieägare) och dess hel- eller majoritetsägda bolag 
(indirekta aktieägare). Risk finns att alla delägare inte kan få minoritetsägda bolag 
eller stiftelser försäkrade. Detta kan dock anses bryta mot kommunallagens 
likabehandlingsprincip.

I förslaget till ägardirektiv sker hänvisningar till kommunallagen som inte 
uppdaterats enligt den revidering av kommunallagen som gäller från 1 jan 2018. 
Detta bör kunna justeras inför stämman.
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I § 7 införs att allmänheten säkerställs insyn i verksamhet som överlämnas till privat 
utförare. Försäkringsbolaget lägger sedan starten ut skadereglering och återförsäkring 
(givet) på annan juridisk person. Delägarna erbjuds idag ingen insyn.

I förslaget till aktieägaravtal § 9 föreslås ett mål för bolaget att alltid med god 
marginal överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. Med god marginal skulle 
kunna anses strida mot självkostnadsprincipen i kommunallagen. Målet kan leda till 
högre kapitaluppbyggnad i bolaget än vad som krävs enligt gällande regelverk och 
innebära högre premienivåer. Frågan är intressant eftersom flertalet delägare 
direktplacerar sitt försäkringsskydd i bolaget utan konkurrenssättning. Bolagets 
ekonomiska risker är begränsade genom återförsäkring.

I §10 bör tydliggöras att när bolaget anlitar part för arbete eller tjänster gäller 
tillämpning enligt lagen om offentlig upphandling.

I § 12 fattas beslut om nya delägare av bolagsstämman. Nya delägare bör anses vara 
en fråga om större vikt varför godkännande borde ske av fullmäktige i 
delägarkommunerna.

Idag fattas beslut av bolagsstämman med kvalificerad majoritet gällande 
styrdokumenten för bolaget.

Kommunledningskontoret bedömer trots ovan synpunkter att förslag till 
styrdokument godkänns. Styrelsen i bolaget delges ovan synpunkter för framtida 
förändringar av styrdokumenten.

Direktiv till kommunens ombud vid årsstämman gällande årsredovisning 2017 
behandlas i eget ärende.

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

Beslut
- Kommunens ombud ekonomichef Tomas Nilsson ges i uppdrag att vid årsstämman 
godkänna föreslagen ändring av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
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Beslutet skickas till
Ekonomichefen
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§ 69 KS.2018.0133

Direktiv till ombud årsstämma Kommunassurans syd 

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 17 maj i Malmö.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud årsstämma Kommunassurans syd
 Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s Årsredovisning 2017

Beredning
Vid årsstämman behandlas även förslag till nya styrdokument för bolaget vilket 
kommunstyrelsen behandlat i separat ärende.

Bolaget har haft omfattande skador under året. Bolaget uppvisar dock fortsatt vinst 
med drygt 3,2 miljoner kronor före skatt. Styrelsen föreslår utdelning till ägarna med 
motsvarande 20 procent av aktiekapitalet.

Utförd revision har inga anmärkningar.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar ge kommunens ombud, ekonomichef Tomas Nilsson, i 
uppdrag vid årsstämman att godkänna resultaträkning och balansräkning för 2017 
samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
ekonomichef Tomas Nilsson
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§ 70 KS.2016.0532

Remiss överenskommelse färdtjänst och riksfärdtjänst 

Ärendebeskrivning
Skånetrafiken har presenterat ett förslag till överenskommelse om fortsatt 
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 1 
januari 2019. Remissvar begärs senast den 7 maj. Förslag till eventuellt reviderat 
avtal upprättas av Regionfullmäktige före sommaren som kommunen har att 
godkänna eller välja att inte ingå. En överenskommelse för 2018 är tecknad i särskild 
ordning.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remiss överenskommelse färdtjänst

Beredning
En ny modell för finansieringen av verksamheten skulle enligt avtal vara klar och 
börja gälla från 1 januari 2018. Det underlag till fortsatt finansiering som en 
gemensam tjänstemannagrupp mellan Skånetrafiken och de 23 kommuner som 
överlåtit verksamheten tog fram under 2017 godkändes inte inom Skånetrafikens 
politiska ledning. Arbetsgruppens förslag innebar att det sammanlagda bidraget till 
Skånetrafiken räknades upp med index och kostnaderna mellan kommunerna 
omfördelades efter aktuell kostnad per kommun. Samtliga kommuner godkände 
omfördelningen mellan kommunerna för 2018. Skånetrafikens politiska ledning 
begär dock att det totala beloppet höjs för att beakta kvalitetshöjande åtgärder inom 
färdtjänsten för minimilöner och certifiering av chaufförerna samt uppstart och drift 
av beställningscentral i egen regi. Kommunernas sammanlagda finansieringsnivå 
täcker därmed inte längre kostnaderna för verksamheten. Kostnadsökningen för 
kommunerna från 2018 till 2019 varierar mellan 8 och 26 procent med ett genomsnitt 
på 16 procents höjning. För kommunens del ökar ersättningen enligt prognos med 14 
procent för 2019. Skånetrafiken framför att det inte finns något som pekar på annat 
än en normal kostnadsutveckling för 2020 och 2021, men viss osäkerhet råder.
Den av Skånetrafiken föreslagna modellen bygger på att kommunerna betalar ett 
bidrag som motsvarar de faktiska kostnaderna för färdtjänstverksamheten i den egna 
kommunen med årlig reglering.
Skånetrafiken avser att säga upp gällande överlåtelse av verksamheten om inte 
kommunerna i höst tecknar det av Skånetrafiken ensidigt upprättade förslaget till 
fortsatt finansiering. Kommunerna har därefter två år att förbereda för verksamheten 
i egen regi.
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Eslövs kommuns hållning är att färdtjänst och riksfärdtjänst är en del av 
trafikhuvudmannens uppgifter i Skåne bland annat av samhällsekonomiska skäl då 
resorna integreras med sjukresor och övrig regional kollektivtrafik. Förutsättningar 
för en hög kostnadseffektivitet genom samordning och delade kostnader skapas 
därmed. För de färdtjänstberättigade innebär verksamhetsöverlåtelsen fria resor i 
Skåne med regional kollektivtrafik.
Kommunen bejakar de kvalitetshöjande insatser som Skånetrafiken infört eller är 
under införande. Kostnadsutvecklingen är dock mycket hög och har inte förankrats 
med kommunerna före beslut inom Skånetrafiken. Detta speglar den problematik 
som byggs in i den föreslagna nya finansieringsmodellen nämligen att en part 
beslutar om verksamhet och kostnader medan annan part, kommunerna, svarar för 
finansieringen. Kommunerna ges i förslaget möjlighet att planera finansieringen över 
tid utifrån Skånetrafikens budget och ekonomiska plan. Denna utgör dock ingen 
begränsning i avtalad rätt att få ersatt kostnaderna för färdtjänsten i respektive 
kommun. Kommunen föreslår att den av Skånetrafiken upprättade budgeten och 
ekonomiska planen utgör tak för rätten till årlig ersättning från kommunerna. 
Kommunen föreslår också att samråd ska ske kring förslag till budget, ekonomisk 
plan, villkor för färdtjänst etcetera. I förslaget begränsas samspelet mellan parterna 
till information från Skånetrafikens sida. På så vis skapas också ett mer balanserat 
avtal mellan parterna.
I den föreslagna finansieringsmodellen svarar varje kommun för sina faktiska 
kostnader i var tid varför omfördelningar av kostnader mellan kommunerna som 
skedde inför 2018 inte längre blir aktuell att hantera.
Uppföljning och transparens blir väsentligt bättre med den föreslagna modellen.
Avslutningsvis önskar kommunen framföra att parterna har ett gemensamt mål i att 
alla kommuner i Skåne ska överlåta ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till 
Skånetrafiken och Region Skåne. Det finansieringsavtal Region Skåne kommer att 
erbjuda kommunerna bör främja överlåtelse.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att översända framförda synpunkter i detta ärende såsom 
kommunens remissvar.
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Beslutet skickas till
Kommunförbundet Skåne
Skånetrafiken
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§ 71 KS.2018.0251

Utseende av dataskyddsombud 

Ärendebeskrivning
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter.

DSOn ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSOn ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska 
ges nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39.

Beredning
Kommunen har för avsikt att anställa ett gemensamt DSO för kommunens alla 
personuppgiftsansvariga. Även de majoritetsägda bolagen kan, om de så önskar, 
köpa tjänster från DSOn. I mån av tid kommer även andra närliggande 
arbetsuppgifter att läggas på denna medarbetare.
I avvaktan på rekrytering föreslår Kommunledningskontoret att kommunjurist 
Agneta Fristedt utses till DSO.

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

Beslut
- Kommunjurist Agneta Fristedt utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
från och med den 25 maj 2018 till dess rekrytering av dataskyddsombud är avslutad.
- Uppkomna kostnader för 2018 finansieras genom kommunstyrelsens medel till 
förfogande.
- Finansiering från och med 2019 beaktas i kommande budgetarbete.

Beslutet skickas till
Datainspektionen
Kommunjurist Agneta Fristedt
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§ 72 KS.2018.0229

Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2018 

Ärendebeskrivning
Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet den 5 april 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 5 april 2018

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 73 KS.2018.0206

Delegering till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta instruktioner 
till ombudet till Sydvattens årsstämma 

Ärendebeskrivning
Sydvatten har under gårdagen översänt handlingar inför årsstämman den 1 juni.

Beredning
Kommunledningskontoret har inte haft möjlighet att bereda ärendet om instruktioner 
till ombudet inför stämman till dagens sammanträde.
Kommunledningskontoret föreslår därför att ärendet delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att anta instruktioner till ombudet 
inför årsstämman i Sydvatten den 1 juni 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 74

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2018.0216-4Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av 
Försäkringsmäklare
 KS.2018.0074-3Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per mars 
2018
 KS.2018.0104-4Avrop från ramavtal avseende rekrytering av förvaltningschef 
till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
 KS.2018.0224-1Avtal avseende integrerade tjänster mellan Eslövs kommun och 
InExchange Factorum AB
 KS.2018.0195-1Yttrande från kommunstyrelsen över bygglov för Örnen 22
 KS.2018.0154-4Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48, 2018 
Igångsättningstillstånd om- och tillbyggnad kök Salliusgymnasiet
 KS.2017.0279-6Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43 Markanvisning 
för kvarteret Träskofiolen, Fridasro
 KS.2018.0015-10Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44, 2018 
Planbesked för Eslöv Gårdstånga 16:1
 KS.2018.0237-3Yttrande rörande ansökan till Hemvärnet/Nationella 
skyddsstyrkorna

 KS.2018.0243-6Tilldelningsbeslut i upphandling av Krishanteringssystem
 KS.2018.0246-1Avtal mellan Eslövs kommun och Konsunen Eriksson 
Konsulting AB avseende vikarierande kommunjurist

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 75

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2018.0206-1Begäran från Sydvatten AB avseende stämmodelegater inför 
årstämma 1 juni 2018
 KS.2018.0210-1Ägarsamtal FINSAM 12 april 2018

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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§ 76

Kommundirektören informerar

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om kommunens arbete och det samarbete 
som sker med andra intressenter efter storbranden den 4 maj 2018.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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