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INNEHÅLL
§77 Val av protokollsjusterare
§78 Ändring av föredragningslistan
§79 Information om nya förvaltningslagen (2017:900)
§80 Information kring arbetet med besöksnäringen MittSkåne
§81 Förslag till ny lönepolitik för Eslövs Kommun
§82 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, över överklagandet av 

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätts dom, Mål nr M10717-
17

§83 Yttrande över remiss från Länsstyrelsen Skåne avseende Gröna 
infrastrukturer

§84 Förändrade förutsättningar för uppförande av skola/förskola i 
Flyinge och för förskola centralt i Eslöv samt tillbyggnad av 
Hasslebo förskola i Stehag

§85 Förslag till antagande av lokalförsörjningsplan 2019-2023
§86 Förslag till ny miljöpolicy för Eslövs kommun
§87 Lokala demokratiutredningens slutförslag
§88 Yttrande över motionen "Satsning på Gyaskogen som 

rekreationsområde"
§89 Uppföljning av intern kontroll 2017
§90 Yttrande över granskning av kommunens finansförvaltning
§91 Vårprognos 2018
§92 Rapport kapitalförvaltning pensionsmedel april 2018
§93 Förslag till beviljande av ansvarsfrihet 2017 för Finsam MittSkåne
§94 Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal - revidering av 

delegeringsordning
§95 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019
§96 Tillsättande av förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad
§97 Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet
§98 Personalbokslut 2017, rättelse av tidigare beslut
§99 Redovisning av delegeringsbeslut
§100 Anmälningar för kännedom
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§ 77

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning
Christine Melinder (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till 
ersättare utses Göran Granberg (SD).

Paragrafen är justerad
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§ 78

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att Information om nya förvaltningslagen läggs till före punkt 2 
på dagordningen, att punkt 4 Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs 
kommun utgår samt att rättelse av protokoll läggs till efter punkt 20 på 
dagordningen.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Paragrafen är justerad
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§ 79

Information om nya förvaltningslagen (2017:900)

Ärendebeskrivning
Vikarierande kommunjurist Kristiina Kosunen Eriksson informerar om den nya 
förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018.
En kort sammanfattning av nyheterna:

 Utökade krav på service, tillgänglighet och samverkan

 Större krav på tolkning och översättning

 Bättre tillgänglighet till myndigheter och snabbare svar från myndigheter

 Tydligare motivering av beslut

 Snabbare underrättelse om beslut och kommunikationskyldighet under 
handläggningen

 Dröjsmålstalan - nytt
Sammanfattningsvis kan konstateras att den nya lagstiftningen kommer att ställa 
ökade krav på medarbetarna.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 80 KS.2018.0255

Information kring arbetet med besöksnäringen MittSkåne 

Ärendebeskrivning
Lars Persson, näringslivschef och Maria Klitte, destinationsuvecklare informerar om 
besöksnäringens arbete. Enligt avtalet ska information lämnas till de medverkande 
kommunernas kommunstyrelse två gånger per år.
 
Maria Kitte presenterar hemsidan www.visitmittskane.se och pekar specifikt på de 
områden som är ett samverkansprojekt med de lokala näringsidkarna: Friluftsliv, 
Djur och Natur samt Slott. Tanken med hemsidan är att den ska vara en inspiration 
för besökaren med länkar till företagens hemsidor.
Besöksnäringen MittSkåne marknadsförs även via VisitSweden, där möjlighet finns 
att läsa informationen på flera språk.
Maria Kitte presenterar även marknadsplan, syfte och mål samt aktivitetsprogrammet 
för sommaren 2018.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 81 KS.2018.0272

Förslag till ny lönepolitik för Eslövs Kommun 

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

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till ny lönepolitik för Eslövs Kommun
 Lönepolitik Eslövs kommun

Beredning
Grundprinciperna för lönesättning och löneöversyn styrs av de kollektivavtal som 
Sveriges Kommuner och Landsting tecknar med sina centrala fackliga motparter och 
som Eslövs kommun tecknar lokalt med de lokala fackliga parterna.

Ärendet har beretts tillsammans med en referensgrupp av lönesättande chefer samt av 
kommunens ledningsgrupp. Den har även samverkats med de lokala fackförbunden.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lönepolitik för Eslövs 
kommun att gälla från och med 1 juli 2018.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att tidigare antagna 
dokumentet Lönepolitiskt dokument för Eslövs kommun upphör att gälla samma dag.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att HR-chef ges rätten 
att vid behov besluta om mindre ändringar i gällande Lönepolitik för Eslövs kommun 
utifrån förändrade löneavtal eller i övrigt ändrade villkor.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
 

Paragrafen är justerad
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§ 82 KS.2015.0186

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, över överklagandet av 
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätts dom, Mål nr M10717-17 

Ärendebeskrivning
Svenska Kaolin AB har hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansökt om 
tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken för brytning av kaolinråvara och 
bortledande av grundvatten i Eslövs kommun. Mark- och miljödomstolen avslog den 
23 oktober 2017 bolagets ansökan. Bolaget överklagade beslutet den 21 november 
2017 och Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd den 12 mars 
2018. Eslövs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande om 
ansökan att få bedriva gruvdrift för utvinning av kaolin och bimaterial.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, över 
överklagandet av Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätts dom, Mål nr M10717-
17
 Dom från Växjö Tingsrätt Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. 
miljöbalken för täkt av kaolinråivara samt bortledande av grundvatten på 
fastigheterna Billinge 1:1 m.fl.
 Föreläggande. Svenska Kaolin AB/Torsten Werner m.fl angående ansökan om 
tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för täkt av kaolinråvara samt bortledande 
av grundvatten
 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande Svenska Kaolin AB:s 
överklagan i miljömål M 10717-17

Beredning
Svenska Kaolin AB har i sitt överklagande yrkat att Mark- och miljööverdomstolen 
ska meddela tillstånd till deras ansökan om gruvdrift för utvinning av kaolin. 
Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag 
till yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. Huvuddelen av verksamhetsområdet 
ligger i Eslövs kommun samt Klippans kommun. Även Svalövs kommun kommer 
drabbas av den planerade gruvdriften. Samtliga tre kommuner delar samma åsikter 
om verksamhetens konsekvenser för kommunerna, regionen och dess invånare. 
Verksamheten skulle medföra stora olägenheter och inverka skadligt på landskapets 
möjlighet till en positiv långsiktig utveckling. Området gränsar till flera riksintressen 
och till Natura 2000-området Jällabjär. En ny översiktsplan för Eslövs kommun är 
just antagen. I den nya översiktsplan konstateras att eventuell täktverksamhet 
påtagligt kommer att skada omkringliggande riksintressen för naturvård, friluftsliv 
samt Natura 2000-området Jällabjär. Ett brytningstillstånd i koncessionsområdet 
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kommer också att ge bullerstörning i ett tyst område (<35 dBA) som kommunen 
värnar. Eslövs kommun är därför starkt emot att ansökan ska beviljas och yrkar på att 
Mark- och miljööversomstolen fastställer Mark- och miljödomstolens dom från den 
23 oktober 2017 avseende avslag för gruvverksamheten. Eslövs kommun delar dock 
inte Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Miljökonsekvensbeskrivningen 
eftersom det finns för stora brister i den.

Eslövs kommuns yttrande ska vara domstolen till handa senast den 8 juni 2018.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar att förslaget att justera paragrafen omedelbart stryks då 
överenskommelse finns med Mark- och miljööverdomstolen om expediering 
av ojusterat protokollsutdrag den 8 juni.
Henrik Wöhlecke (M) yrkar att första beslutspunkten förtydligas enligt följande: "Då 
det som beskrivs i bifogat yttrande tydligt visar att den negativa påverkan med ett 
tillstånd skulle medföra ett tydligt överstigande av samhällsnyttan av en framtida 
utvinning motsätter sig Eslövs kommun att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
beviljas och yrkar på att Mark- och miljööverdomstolen fastställer Mark- och 
miljödomstolens dom. I övrigt bifaller Henrik Wöhlecke (M) förslaget till beslut 
inklusive Johan Anderssons (S) yrkande.
Fredrik Ottesen (SD), Håkan Larsson (MP), Janet Andersson (S), Bertil Jönsson 
(NKE), Annette Linander (C) och Göran Granberg (SD) yrkar bifall till förslaget 
inklusive ändringsyrkandena.

Beslut
- Då det som beskrivs i bifogat yttrande tydligt visar att den negativa påverkan med 
ett tillstånd skulle medföra ett tydligt överstigande av samhällsnyttan av en framtida 
utvinning motsätter sig Eslövs kommun att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
beviljas och yrkar på att Mark- och miljööverdomstolen fastställer Mark- och 
miljödomstolens dom.
- Förslag till yttrande skickas som kommunstyrelsens yttrande till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Beslutet skickas till
Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt; svea.avd6@dom.se

Paragrafen är justerad
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§ 83 KS.2018.0211

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen Skåne avseende Gröna 
infrastrukturer 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för grön 
infrastruktur 2019-2030.

Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön 
infrastruktur, alltså en plan för ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, 
processer och strukturer på land och i vatten. Arbetet syftar till att bevara och 
restaurera den biologiska mångfald som finns naturligt i det skånska landskapets 
skogar, odlingslandskap, våtmarker, sjöar, vattendrag och hav. Skåne är det artrikaste 
länet i Sverige men också det län i landet som har flest hotade arter. Länsstyrelsen i 
Skåne har tidigare tagit fram en naturvårdsstrategi för Skåne och den regionala 
handlingsplanen för grön infrastruktur är åtgärdsprogrammet för att förverkliga 
ambitionerna.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut på remiss från Länsstyrelsen Skåne avseende Gröna 
infrastrukturer
 Remiss från Länsstyrelsen Skåne Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
2019-2030
 Missiv avseende remiss regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030
 Introduktion till regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030
 Eslövs kommuns remissvar Åtgärder
 Eslövs kommuns remissvar Övriga frågor

Beredning
Remissen har besvarats gemensamt av Miljö och Samhällsbyggnad och 
Kommunledningskontoret.

Handlingsplanen är uppdelad i övergripande insatser samt utifrån de skånska 
förutsättningarna: gräsmarker, sandmarker, ädellöv, marina områden, vattendrag, 
våtmarker samt tätortsnära och urbana miljöer. Med begreppen värdetrakter, 
värdekärnor, vardagslandskap och gröna länkar kategoriseras olika typer av mark och 
naturvärden som tillsammans utgör den gröna infrastrukturen. Platser med mycket 
höga naturvärden (värdekärnor) kopplas samman med omkringliggande värdetrakter, 
gröna länkar och större områden av vardagslandskap.
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Eslövs kommun är en av många skilda aktörer vars insatser behövs i arbetet med en 
grön infrastruktur. Kommunen har handlingsutrymme både som verksamhetsutövare, 
markägare och deltagare i nätverk och vattenråd. Det handlar om att ta ansvar och 
driva utvecklingen av de naturvärdeshöjande åtgärderna i allt från vägrenar till 
naturreservat och kunskapshöjande insatser. Tillsammans gör det sammankopplade 
nätet av naturvärdena Skåne rikt på upplevelser och ekosystemtjänster.

Överlag anser Eslövs kommun att länsstyrelsen har gjort ett gott och omfattande 
arbete, som känns viktigt att arbeta vidare med. Frågorna är dock oerhört komplexa 
och berör ofta flera kommuner på olika sätt. Den regionala styrningen från 
länsstyrelsen blir därför väldigt viktig och möjligheterna för kommunerna att söka 
ekonomiskt stöd måste drivas vidare av länsstyrelsen. I detta sammanhang blir vi 
också förvånade över att region Skåne har fått en väldigt liten roll i arbetet i 
länsstyrelsens förslag.

Remissen riktar sig till offentliga aktörer i första hand men Eslövs kommun anser att 
arbetet hade vunnit mer kraft på att tydligare involvera medborgare även i detta 
skede. Genom att införa en social dimension till miljöarbetet och arbeta mot 
frivilligorganisationer och framför allt barn, ges de gröna infrastrukturerna en större 
dignitet och möjligheten till ett starkare engagemang hos allmänheten ökar.

Flera av handlingsplanens aktiviteter och åtgärder arbetar Eslövs kommun med redan 
idag, andra är nya och kommer behöva tas ställning till i budgetarbetet i vanlig 
ordning. Eslövs kommun ser styrkan i hur handlingsplanen samlar alla åtgärderna 
som delar i ett större paraply som stärker naturvårdsarbetet som en integrerad del av 
samhällsplaneringen.

Under 2019 beräknas kommunens nya Naturmiljöprogram tas av 
kommunfullmäktige. Det blir ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag för att 
ytterligare lyfta frågan om den gröna infrastrukturen inom kommunen, och 
kommunens ansvar och möjligheter för den.

Med grön infrastruktur kan Eslövs kommun utveckla spirande arbetssätt och 
samarbeten över oväntade gränser.
 

Yrkanden
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Johan Andersson (S) yrkar att förslaget att paragrafen ska justeras omedelbart tas 
bort då expedieringen ska ske i särskilt formulär och inte genom protokollsutdrag.
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan 
Larsson (MP) bifall till förslaget till beslut inklusive Johan Anderssons (S) 
ändringsyrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets svar på remiss från 
Länsstyrelsen Skåne avseende Gröna infrastrukturer.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 84 KS.2018.0290

Förändrade förutsättningar för uppförande av skola/förskola i Flyinge 
och för förskola centralt i Eslöv samt tillbyggnad av Hasslebo förskola i 
Stehag 

Ärendebeskrivning
I samband med att Barn- och familjenämnden beslutade om Lokalförsörjningsplanen 
för 2019-2023 beslutades följande:

Barn- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att anslaget på 1 miljon 
kronor år 2018 i investeringsbudgeten avseende förskola i Flyinge istället får 
användas för att projektera gemensam byggnad för skola och förskola.

Barn- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att anslaget på 1 miljon 
kronor år 2018 i investeringsbudgeten avseende ny förskola i Stehag istället får 
användas för att utreda och projektera tillbyggnad av befintlig förskola Hasslebo.

I budget 2018 finns anslaget totalt 45 miljoner kronor till en förskola i Eslövs tätort. 
1 miljon av dessa är upptagna för budgetåret 2018. I Barn- och familjenämndens 
lokalförsörjningsplan föreslås förskolan byggas på Norrebo/Norrevång.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förändrade förutsättningar för uppförande av skola/förskola i 
Flyinge och för förskola centralt i Eslöv samt tillbyggnad av Hasslebo förskola i 
Stehag
 Barn- och familjenämndens beslut; Lokalförsörjningsplan
 Kartbilaga Närke 1

Beredning
Flyingeskolan
Anslaget på 1 miljon kronor som i budget 2018 är upptaget till förskola Flyinge får 
användas för att projektera en gemensam byggnad för skola och förskola.

Anledning till förändring
Förändring görs på grund av att Flyinge inte förväntas växa lika mycket som i 
tidigare fördjupad översiktsplan.

Placering
Byggnaden kommer att placeras på befintlig skoltomt, Östra Gårdstånga 13:48.
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Förutsättningar
Byggnaden ska göras för 150 grundskoleplatser så att Flyingeskolan på sikt kan ta 
emot två klasser i varje årskurs. Utgångspunkt för utbyggnaden är lokalprogram för 
grundskola F-6, två paralleller 2016-12-28. Viss anpassning av lokalerna görs så att 
delar av dem kan användas som förskola för upp till 50 barn. Ungefärlig 
dimensionering beräknas till 1 500 kvadratmeter tillbyggnad. Viss anpassning av 
befintliga lokaler kommer också behöva göras. Befintlig utemiljö ska anpassas 
utifrån de förändringar som tillbyggnaden innebär och för att även fungera för 
förskoleverksamhet.

För det fortsatta arbetet kommer Barn- och familjenämnden i samråd med 
Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret, upprätta en projektplan som ska 
ligga som underlag till Serviceförvaltningens projektering.

Byggnaden ska ersätta befintliga paviljonger på skolan och på Pegasus uteförskola, 
samt ge kapacitet att ta emot fler barn och elever.

Tidplan
Önskad inflyttning senast inför höstterminen 2021, gärna tidigare.

Hasslebo förskola i Stehag
Anslaget på 1 miljon kronor som i budget 2018 är upptaget till ny förskola får 
användas till utredning och projektering av utbyggnad av Hasslebo förskola.

Anledning till förändring
Förändring görs på grund av lokalbrist inom grundskola och förskola i Stehag. Den 
tilltänkta lösningen att bygga en helt ny förskola tar för lång tid. Hasslebo förskola 
blir genom tillbyggnaden en mer robust enhet.

Placering
Byggnaden kommer att placeras på befintlig förskoltomt, Hassle 4:142.

Förutsättningar
Byggnaden ska göras för 35 förskoleplatser. Lokalprogram för förskola 100 barn, 
2017-05-31 ska vara vägledande. Tillbyggnaden beräknas bli cirka 400 kvadratmeter 
och anpassning av befintliga lokaler kommer att behövas. Utomhusytan inom 
fastigheten kommer att vara mindre än gällande praxis men detta kompenseras av 
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stora friytor som i gällande detaljplan används som naturmark ”för lek och boll”.

För det fortsatta arbetet kommer Barn- och familjenämnden, i samråd med 
Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret, upprätta en projektplan som ska 
ligga som underlag till Serviceförvaltningens utredning och projektering.

Tidplan
Snarast möjligt då det redan i dag råder lokalbrist inom grundskola och förskola.

Förskola Eslövs tätort
I budget 2018 finns anslaget totalt 45 miljoner kronor till en förskola i Eslövs tätort. 
1 miljon av dessa är upptagna för budgetåret 2018. I Barn- och familjenämndens 
lokalförsörjningsplan föreslås denna byggas på Norrebo/Norrevång.
 
Placering
Byggnaden kommer att placeras på befintlig förskoletomt, Närke 1

Förutsättningar
Byggnaden ska göras för 105 förskoleplatser. Lokalprogram för förskola 100 barn, 
2017-05-31 ska vara vägledande. Kök och personalutrymme kan vara gemensamt 
med befintlig förskola Norrebo, vilket i så fall innebär viss anpassning av Norrebo 
förskola. Befintliga ytor för barnens utemiljö beräknas vara tillräckliga men 
anpassning kommer att behövas utifrån de nya förutsättningarna och det större 
barnantalet.

För det fortsatta arbetet kommer Barn- och familjenämnden i samråd med 
Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret upprätta en projektplan som ska 
ligga som underlag till Serviceförvaltningens projektering.

Tidplan
Önskad inflyttning 2019

Yrkanden
Annette Linander (C) yrkar med bifall av Fredrik Ottesen (SD), Håkan Larsson (MP) 
och Bertil Jönsson (NKE) att utredning görs avseende placering av uteförskolan 
Pegasus i Flyinge med syfte att denna verksamhet ska kunna bevaras.

Sida 19 (58)



Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och David 
Westlund (S) bifall till förslaget till beslut och avslag till Annette Linander (C) med 
fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Henrik Wöhlecke (M) med fleras bifallsyrkande till 
första beslutssatsen och Annette Linander (C) med fleras tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhlecke (M) med fleras 
bifallsyrkande.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning:
JA för bifall till Henrik Wöhlecke (M) med fleras bifallsyrkande.
NEJ för bifall till Annette Linander (C) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster. Se voteringslista på nästa 
sida.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på resterande beslutssatser och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
- Anslaget på 1 miljon kronor år 2018 i investeringsbudgeten avseende förskola i 
Flyinge får användas till att projektera gemensam byggnad för skola och förskola.
- Anslaget på 1 miljon kronor år 2018 i investeringsbudgeten avseende ny förskola i 
Stehag får användas till att utreda och projektera tillbyggnad av befintlig förskola 
Hasslebo.
- Förskola som i budget 2018 är upptagen som förskola i Eslövs tätort placeras på 
fastigheten Närke 1.

Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet, Miljöpartiet och Nya Kommunpartiet Eslöv reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Annette Linander (C) med fleras ändringsyrkande.
 

Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Servicenämnden
Kommunledningskontoret
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Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

          Kommunstyrelsen 2018-06-05

Voteringslista: § 84
Ärende: Förändrade förutsättningar för uppförande av skola/förskola i Flyinge och för 
förskola centralt i Eslöv samt tillbyggnad av Hasslebo förskola i Stehag,  KS.2018.0290

Voteringslista(or)
Förändrade förutsättningar för uppförande av skola/förskola i Flyinge

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
Bertil Jönsson(NKE), ledamot X
David Westlund(S), ledamot X
Farid Albahadli(MP), ersättare X
Göran Granberg(SD), ersättare X
Resultat 7 6 0
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§ 85 KS.2018.0248

Förslag till antagande av lokalförsörjningsplan 2019-2023 

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

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

Beredning
Eslövs kommun har stora utmaningar framför sig vad gäller att genomföra de 
investeringar som krävs för att möta det växande behovet av verksamhetslokaler. 
Med anledning av detta har det i årets lokalförsörjningsplan lagts stor vikt vid 
tidsplaneringen för kommunens olika investeringsprojekt. Som bilaga till 
Lokalförsörjningsplanen har en tidplan för investeringar inom planperioden tagits 
fram. Då vi redan idag kan se att det kommer att bli mycket svårt att hinna 
iordningställa lokaler till Barn och Familj enligt deras lokalförsörjningsplan och då vi 
vet att förutsättningarna kan förändras är det troligt att tidplan för investeringar 
behöver revideras innan ny Lokalförsörjningsplan tas fram 2019. För att optimera 
kommunens resurser är det av största vikt att alla berörda arbetar efter samma 
tidplan. För att säkerställa detta bör förändringar i ”Tidplan investeringar” beslutas 
politiskt. Den strategiska lokalgruppen föreslår att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att revidera tidplanerna efter beredning i den 
Strategiska lokalgruppen och att beslutet delges samtliga förvaltningar i kommunen.

För att möta behovet av nya lokaler behöver vi söka alla möjliga vägar för att lösa 
lokalfrågorna.

Barn- och familjenämndens lokalförsörjningsplan anger i flera fall ett tidigare 
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ianspråktagande av verksamhetslokaler än vad som vad som framgår av ”Tidplan 
investeringar”. Under året måste det därför undersökas om det finns nya vägar för att 
lösa verksamheternas lokalfrågor. Även omarbetning av projektplaner/tidplaner 
måste göras för att störningarna ska bli så små som möjligt för verksamheten.

I planen finns även en tidplan för planerade inhyrningar för att bättre kunna visa 
budgetförändringar som kommer att behöva göras och för att kunna arbeta med 
tillräcklig framförhållning i lokalförsörjningen.

Lokalförsörjningsplanen är, som tidigare sagts, ett underlag för kommunens 
investeringar men i lokalförsörjningsplanen är inga kostnader redovisade, förutom de 
som redan är politiskt beslutade. Med lokalförsörjningsplanen som underlag kommer 
kostnadsuppskattningar tas fram i budgetarbetet för de projekt som planeras inom de 
kommande fem åren. Anledningen till att kostnadsberäkningarna inte redovisas i 
detta dokument är att det i samband med budgetprocessen kommer göras 
prioriteringar utifrån denna plan och kalkyler kan komma att revideras. För att ändå 
få en bild av kostnaderna för de planerade investeringsprojekten bifogas 
arbetsmaterial till budgetarbetet både för planerade investeringar och inhyrningar. 
Kostnadsuppskattningen som görs i ett tidigt skede till budgetarbetet är i flera fall 
upprättad på ett mycket enkelt underlag och behöver förfinas innan de kan ses som 
en projektbudget för det slutgiltiga projektet.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Janet 
Andersson (S) och Annette Linander (C) att bilagorna i planen förutom tidplanerna 
tas bort samt att den andra beslutssatsen antas under förutsättning av 
kommunfullmäktiges antagande av planen.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för 
åren 2019-2023 exklusive bilagorna förutom tidplanerna som underlag till 
budgetarbetet 2019.
- Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande av Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan som underlag till 
budgetarbetet 2019, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att besluta om 
revideringar i tidplanen för investeringar.

Anteckning
Annette Linander (C) begär och får beviljat att föra en anteckning till protokollet.
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"Planen innehåller mycket av det som vi varit politiskt ense om när det gäller 
investeringar och koncentrerar sig på de närmsta åren. Det finns därför mindre saker 
vi är oeniga kring.
Men för oss är det största problemet med denna plan egentligen vad det inte står.
Planen grundar sig på den antagna befolkningsprognosen vilket är gott och väl men 
att volymerna ökar betyder inte nödvändigtvis att kommunens egen verksamhet 
måste öka, eller att kommunen behöver bygga alla lokaler.
I planen saknas resonemang kring:
- om det är lämpligt att förhyra externa lokaler istället för att nyinvestera
- finns det externa utövare som skulle kunna etablera sig i Eslöv alternativt kan de 
externa aktörerna som redan idag finns i Eslövs kommun expandera för att hjälpa till 
att täcka behoven?
- är det möjligt att sprida investeringarna geografiskt i kommunen, kan till exempel 
skolbarn som idag åker skolskjuts in till staden istället åka bussen på ett annat håll 
och på så sätt ge underlag till satsningar i någon av våra byar eller kan LSS-boenden 
skapas i byarna som underlag till nyproduktion?
För övrigt tycker Centerpartiet fortfarande att vi inte ska planera mega-förskolor med 
så många som 140 barn varför fler mindre förskolor behöver planeras under 
planperioden. Gärna i samarbete med externa aktörer."

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 86 KS.2017.0444

Förslag till ny miljöpolicy för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Ärendet var uppe vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2018. Efter 
justering framkom det att fel förslag till policy skickats ut som beslutsunderlag. 
Ärendet ska därför beredas på nytt innan policyn kan antas av kommunfullmäktige.
 
Eslövs miljömålsprogram antogs i april 2016 med framtagande av en ny miljöpolicy 
som en av flera åtgärder. Policyn ska visa inriktningen på kommunens miljöarbete 
och ska implementeras i hela organisationen. Ett förslag till ny policy har tagits fram 
av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och skickats på remiss till kommunens 
nämnder och bolag för svar, varefter föreliggande förslag till miljöpolicy har tagit 
fram.

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

Beredning
Flertalet remissinstanser har inte haft någonting att erinra mot tidigare förslag till 
miljöpolicy. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Barn- och 
familjenämnden väckte frågan om huruvida miljöfrågornas fokus innebär att de ska 
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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 
förslag anser Kommunledningskontoret att dessa synpunkter har beaktats och att 
förslaget till miljöpolicy bör antas.

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

Beslut
- Med upphävande av kommunstyrelsens beslut § 65, 2018 föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige antar miljöpolicy för Eslövs kommun att 
gälla från den 1 juli 2018.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtidigt upphäva tidigare 
miljöpolicy från 2009.

Paragrafen är justerad
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§ 87 KS.2016.0348

Lokala demokratiutredningens slutförslag 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015 (§ 130) att tillsätta en lokal 
demokratiutredning med syfte att göra en genomlysning av medborgarinflytandet och 
lämna förslag till kommunfullmäktige om förbättrad medborgardialog, senast den 30 
juni 2017.

Demokratiutredningen, bestående av representanter för samtliga partier i fullmäktige, 
fick även i uppdrag att senast den 30 juni 2016 ge förslag till alternativ till 
medborgarförslag. Demokratiutredningen föreslog införande av e-förslag samt 
utvecklade funktioner för synpunktshantering och felanmälan.

Införande av e-förslag samt utvecklade funktioner för synpunktshantering och 
felanmälan beslutades av kommunfullmäktige den 31 oktober 2016 (§ 118). 
Samtidigt beslutades att införandet av e-förslag ska följas upp efter två år i drift och 
revideras om det anses nödvändigt.

Möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffades från och med den 15 november 
2016. Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag beslutades av 
kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (§66). Möjligheten att lämna in e-förslag har 
därmed varit i drift i cirka ett år.

Demokratiutredningen enades i maj 2017 om att de behövde ytterligare ett år av 
fördjupning i ämnet medborgardialog samt utökad kunskap kring Sveriges 
Kommuner och Landstings metoder för kommunernas arbete med utökat 
medborgarinflytande. Demokratiutredningen begärde därför om anstånd om att 
lämna förslag till kommunfullmäktige om förbättrad medborgardialog till och med 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Lokala demokratiutredningens slutförslag
 Demokratiutredningens slutförslag

Beredning
Demokratiutredningen har inför slutförslaget genomfört en genomlysning av 
kontaktytorna mellan kommunen och medborgarna samt granskat olika typer av 
medborgarinflytande. Gruppen har tagit del av såväl den nationella 
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demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, som olika 
teorier kring lokal demokratiutveckling och andra kommuners goda exempel. En 
policy och en handbok som kan definiera begreppen och processerna samt fastställa 
arbetssätt är ett sådant exempel.

Demokratiberedningen föreslår att:
 En policy för medborgardialog samt en praktisk handbok för nämnder och 

förvaltningar tas fram.

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

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

 Demokratiutredningens uppdrag anses vara slutfört.
Kommunledningskontoret anser att:

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

 Införande av medborgardialog bör samordnas av Kommunledningskontoret.

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

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

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut 
med tillägget att Demokratiutredningens uppdrag ska anses slutfört.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en policy för medborgardialog samt en praktisk handbok.
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- Förslag till policy för medborgardialog samt en praktisk handbok ska presenteras 
för kommunfullmäktige i juni 2019.
- Resurser till genomförande beaktas i budgetberedning för 2019.
- Demokratiutredningens uppdrag anses i och med detta beslut som slutfört.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 88 KS.2017.0282

Yttrande över motionen "Satsning på Gyaskogen som 
rekreationsområde" 

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

 Utveckling av områdets rekreationsvärden

 Reservatsbildning av den kommunala marken

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

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på motionen "Satsning på Gyaskogen som 
rekreationsområde"
 Motion från Göran Frank (L) John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) Satsning på 
Gyaskogen som rekreationsområde
 Reviderat förslag till beslut; Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och 
Astrid Nilsson (L) om satsning på Gyaskogen som rekreationsområde och 
naturreservat
 Karta över Gyaskogen med den kommunägda marken

Beredning
Sedan Översiktsplan 2001 antogs har förståelsen för rekreation för människors 
välmående och naturvärden för ekosystemens överlevnad fått stor spridning. Enligt 
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de nationella miljömålens etappmål ska ekosystemtjänster tas i beaktan i relevanta 
kommunala beslut från och med år 2018 och lagstiftning har tillkommit med 
nationella mål för friluftsliv och folkhälsa.

I Eslövs kommun har mark- och vattenområden längs Rönne å, Ringsjön och 
Kävlingeån blivit riksintresseområden för friluftsliv.
Just nu är Handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030 ute på remiss i länet, 
Länsstyrelsen har arbetat fram den på uppdrag av regeringen. Syftet är att arbeta för 
ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer med ett helhetsperspektiv 
(landskapsperspektiv) på möjligheten att koppla samman och utveckla våra 
naturvärden. Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län där flest arter 
hotas.

Översiktsplan Eslöv 2035, lägger stor vikt vid naturvärden och föreslår utveckling av 
friluftsliv, tätortsnära rekreation. Rekreations- och naturområdena har regional 
betydelse och utveckling av dessa områden gynnar näringsliv och lokalsamhällen.

I antagandehandlingen är Gyaskogen med omkringliggande betesmarker utpekat som 
område med skyddsvärt höga naturvärden. Gällande detaljplan för skolverksamhet 
inom detta område föreslås släckas för att säkra området som rekreationsområde. För 
den kommunalt ägda marken föreslås skötsel som bevarar och skapar biologiska 
värden och visar vägen till ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har flera gånger avvisat 
förslag till reservatsbildning av den kommunala marken i Gyaskogen. Samtidigt 
betonar Översiktsplan Eslöv 2035 vikten av att skydda skyddsvärd natur.

Därför ser Kommunledningskontoret behov av ett förtydligande för var och hur mark 
med höga naturvärden ska skyddas. Det behövs för att klargöra kommunens vilja och 
möjliggöra ett effektivt och långsiktigt naturvårdsarbete.
Flera områden med skyddsvärt höga naturvärden finns beskrivna i Översiktsplan 
Eslöv 2035 och fler kan tillkomma efter inventeringar som pågår inför det nya 
Naturmiljöprogrammet som ska antas av kommunfullmäktige under 2019.

Det är lämpligt att kommunens ambitionsnivå för skyddande av naturvärden enligt 
Miljöbalken tydliggörs i kommande Naturmiljöprogram så att förvaltningarna kan 
arbeta effektivt med frågan. Kommunens syfte med reservatsbildning behöver 
framgå liksom att utgångspunkten är det regionala perspektivet av sammanhängande 
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grön infrastruktur, där mindre platser med mycket höga naturvärden kopplas samman 
med vardagslandskap och värdetrakter.

Det handlar om att ta ansvar och driva utvecklingen av de naturvärdeshöjande 
åtgärderna i allt från vägrenar till naturreservat. Tillsammans gör det 
sammankopplade nätet av naturvärdena Skåne rikt på upplevelser och 
ekosystemtjänster.

Relevanta utvecklingsstrategier antagandehandling, Översiktsplan Eslöv 2035:
- Vi tar tillvara på varje plats förutsättningar och skapar mervärden för kommande 
generationer
- Vi verkar för att hotade och sällsynta arter och deras livsmiljöer skyddas och 
bevaras.
- Vi skyddar värdefull natur.
- I Stehag är naturen en självklar del av byn. Stehagsborna har tillgänglig och 
varierad natur med höga biologiska värden.
- Den kommunala marken i Gyaskogen sköts enligt en naturvårdsanapassad 
skogsbruksplan.

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

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

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt 
om att utveckla rekreationsmöjligheterna i Gyaskogen men avslå de följande två 
punkterna.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i kommande naturmiljöprogram tydliggöra 
kommunens ambition om var och hur mark med skyddsvärt höga naturvärden 
skyddas.

Reservationer
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 89 KS.2017.0538

Uppföljning av intern kontroll 2017 

Ärendebeskrivning
Varje nämnd svarar för framtagande av en årlig plan för intern kontroll och för 
genomförandet av kontrollpunkterna. Föreskrifter finns i kommunens 
författningssamling. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i juni 2016 i 
samband med uppföljningen av intern kontroll 2015 att utöka den interna kontrollen 
under 2017 avseende information till alla anställda kring mutor och jäv, fördjupad 
fakturakontroll samt av fakturarutiner, utökad avtalsuppföljning, leverantörskontroll 
och avtalsutvärdering, identifiering av områden där inköp sker men leverantörsavtal 
saknas samt fördjupad löneutbetalningskontroll av felutbetalningar respektive 
rutingranskning.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; intern kontroll 2017
 Barn- och familjenämndens beslut § 171, 2017 Rapport om hur medarbetare har 
kunskaper kring kommunens rutiner om mutor och jäv
 Barn- och familjenämndens beslut, § 172, 2017 Rapport om hur nämndens 
verksamheter följer kommunens riktlinjer om fakturahantering
 Barn- och familjenämndens beslut § 195, 2017 Internkontrollplan 2018
 Barn- och familjenämndens plan för granskning av intern kontroll 2018
 Barn- och familjenämndens förslag till beslut; Internkontrollplan 2018
 Barn- och familjenämndens beslut § 201, 2017 Rapport om kontroll av 
fakturering enligt kommunens taxor
 Granskning av fakturerings- och betalningsrutiner för Barn- och utbildning
 Barn- och familjenämndens förslag till beslut; Rapport om kontroll av 
fakturering enligt kommunens taxor
 Barn- och familjenämndens beslut § 202, 2017, Rapport om hur 
utbetalningsfiler kontrolleras
 Barn- och familjenämndens Rapport om hur utbetalningsfiler kontrolleras
 Vård- och omsorgsnämndens Plan för intern kontroll 2018
 Vård- och omsorgsnämndens Uppföljning av intern kontroll 2017
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 115, 2017 Uppföljning av intern kontroll 
2017 med plan för 2018
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 120, 2017 Rapport om hur 
medarbetare har kunskap kring kommunens rutiner om mutor och jäv
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 121, Rapport om hur 
nämndens verksamheter följer kommunens riktlinjer om fakturahantering
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 122, 2017, Rapport om 
kontroll av fakturering enligt kommunens taxor
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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 123, 2017 Rapport om hur 
utbetalningsfiler kontrolleras
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 142, 2017 
Internkontrollplan 2018
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Plan för internkontroll 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25, 2018 Plan för intern 
kontroll 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens plan för intern kontroll 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut; Plan för intern 
kontroll 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontroll avseende upphandlade 
kontrakt 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut; Uppföljning av intern 
kontroll 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 24, 2018 Uppföljning av intern 
kontroll 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll 2017
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reviderade uppföljning av 
asfaltsbeläggning i Eslövs kommun 2017
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 23, 2018 Uppföljning av 
internkontroll 2017
 Bilaga till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppföljning av 
internkontrollplan 2017
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19, 2018 Uppföljning av intern 
kontroll 2017 (Kommunledningskontoret)
 Barn- och familjenämndens beslut § 36, 2018; Uppföljning av internkontroll 
2017
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2018 Internkontrollplan 2018 
Kommunledningskontoret
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 146, 2017 Rapport om hur 
utbetalningsfiler kontrolleras
 Servicenämndens beslut § 4, 2018 Intern kontroll 2017
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 27, 2018 Plan för granskning av intern 
kontroll 2018.
 Kultur- och fritidsnämndens  Plan för granskning av intern kontroll 2018.
 Förslag till beslut; Kultur- och fritidsnämndens rapport om utförd kontrollåtgärd 
2017
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 139, 2017 Rapport om utförd 
kontrollåtgärd 2017
 Kultur- och fritidsnämndens Delegationsordning- Stickprovskontroll av 
vidaredelegering samt verkställighet
 Kultur- och fritidsnämndens plan för granskning av intern kontroll 2017
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 Servicenämndens beslut § 63, 2017 Intern kontrollplan 2018
 Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 22 2018, Internkontroll 2017 samt 
plan för internkontroll 2018
 Överförmyndarnämndens uppföljning av intern kontroll 2017
 Överförmyndarnämndens förslag till beslut; uppföljning av intern kontroll 2017
 Överförmyndarnämndens beslut § 28, 2018 uppföljning av intern kontroll 2017
 Överförmyndarnämndens plan för intern kontroll 2018
 Överförmyndarnämndens beslut § 29, 2018 Intern kontroll 2018

Beredning
Samtliga nämnder har godkänt genomförd intern kontroll 2017. Barn- och 
familjenämndens och Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens granskning visar 
utifrån bifogat underlag inga brister, Vård- och omsorgsnämndens granskning av 
genomförandeplaner visar att särskilt fyra förbättringsåtgärder behöver fortsätta 
följas upp under 2018, förekomst finns av ett par inköpsområden som saknar 
leverantörsavtal men som planeras upphandlas 2018, information om mutor och jäv 
är inte genomförd vilken planeras till 2018, Kultur- och fritidsnämnden fann 
avvikelse kring kunskapen om delegeringsordningen vilket åtgärdas med 
information, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar brister i den löpande 
ekonomiska uppföljningen av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTOR), 
kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat flytta kontroll av rutiner för fakturering 
till kunder till 2018, Överförmyndarnämnden har beslutat koncentrera den interna 
kontrollen till del av regelmentet avseende tillsyn över ställföreträdare.

Kommunledningskontoret bedömer att uppföljningen av intern kontroll i framtiden 
bättre hanteras inom kommunens kvalitetsledningssystem utifrån givna mallar vilket 
underlättar uppföljningen.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Revisonen
Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad
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§ 90 KS.2018.0165

Yttrande över granskning av kommunens finansförvaltning 

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat 
kommunens finansförvaltning. Finansförvaltningens intäkter och kostnader består 
huvudsakligen av skatteintäkter och generella statsbidrag, ränteintäkter och 
räntekostnader, utdelningar från bolag, borgensavgifter, personalrelaterade kostnader 
som personalomkostnader/-avgifter, pensioner och semesterlöneskuld. Revisionen 
önskar yttrande över vad som framkommit i rapporten.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; yttrande över granskning av kommunens finansförvaltning
 Missiv från Revisionen avseende granskning av kommunens finansförvaltning
 Granskning av kommunens finansförvaltning, Revisionsrapport från KPMG AB

Beredning
I samband med genomförd granskning har dialog förts med KPMGs revisorer om 
kommunens ekonomiska utveckling och behov av ökade och förbättrade rutiner. I 
stort sett finns samstämmighet kring framförda förslag. Kommunledningskontoret är 
dock tveksam till förslaget att utföra rimlighetsbedömningar och kontroller av de 
prognoser som erhålls från nämnder och kommunala bolag.

Det första förslaget innebär att finanspolicy och riskinstruktion uppdateras för att 
anpassa dessa till kommunens nuvarande situation. Kommunledningskontoret 
bejakar förslaget. I inledningen av kommunens finanspolicy framgår att denna består 
av två delar och att i del ett som är finanspolicy sker normalt inga förändringar efter 
fastställandet av fullmäktige. Del två avser riskinstruktion som beslutas av 
kommunstyrelsen. I den senare kan finnas ett begränsat behov av förändringar till 
exempel avseende borgensavgifter eller om kommunen startar nya bolag.

Behovet av uppdatering relaterar revisonen till förändringar i omvärlden och internt i 
kommunen. Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning och avser att 
uppdatera policyn att omfatta både upplåning via Kommuninvest och utlåning till 
VA SYD samt borgensåtagande för Sydvatten. Dessa frågor har hanterats i särskild 
ordning av kommunfullmäktige under åren. Kommunens etiska riktlinjer för 
placering av kapital kommer att föreslås gälla även kommunens likvida medel. Även 
riskinstruktionen kommer att uppdateras för att omfatta aktuella bolag och 
kommunalförbund. Finanspolicy med riskinstruktion föreslås behandlas vid början 

Sida 39 (58)



Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

av respektive mandatperiod.

Förslag avseende ett förstärkt samarbete avseende finansförvaltning med de 
kommunala bolagen bejakas av Kommunledningskontoret. Ett utvidgat finansiellt 
samarbete med de kommunala bolagen blir aktuellt i samband med ökat behov av 
samordning kring lån och skuldsättning. Kommunens aktuella investeringsbehov och 
bostadsbolagets nyproduktion av bostäder kommer att öka samordningsbehovet kring 
kredit- och skuldsättningsfrågor. Kommunen har redan idag en löpande insyn och 
kontroll av lån och skuldhantering för bolagen. I den sammanställda redovisningen 
framgår numera uppgifter kring kommunens och bolagens skuldsättning.

Förslaget att genomföra rimlighetsbedömning och kontroll av de prognoser som 
erhålls från nämnder och kommunala bolag ställer sig Kommunledningskontoret 
tveksam till. Förslaget kräver en mycket hög insatthet i verksamheten från 
Kommunledningskontorets sida liksom i de åtgärder som planeras från 
verksamhetens sida och i de förutsättningar som påverkar verksamheten framåt i 
tiden. Det är inte rimligt att Kommunledningskontoret eller kommunstyrelsen 
överprövar nämndernas bedömningar. Nämnderna bär ett långtgående ansvar för 
verksamheten och för den ekonomiska utvecklingen.

Förslaget att utveckla och förbättra processen för prognostisering av 
finansieringsbehov inom hela kommunkoncernen och hur det påverkar kommunen 
inklusive kommunalförbunden bejakas av Kommunledningskontoret. I budget finns 
sedan några år tillbaka prognos kring lån- och ränteutveckling utifrån beslutad 
investeringsbudget och plan för ytterligare fyra år. Upplåningsbehovet beaktar 
vidarutlåning till VA SYD. Den finansiella effekten för kommunen är beaktad i den 
ekonomiska planeringen för perioden. Bolagens framtida finansieringsbehov ingår 
inte i kommunens budgetbeslut. Fullmäktige hanterar frågor kring låneramar, 
borgensåtaganden för lån till bolagen och kommunalförbunden i direkta ärenden. 
Kommunen är ingen så kallad äkta koncern. I årsredovisningen framgår numera 
också skuldutveckling och självfinansieringsgrad för såväl kommunen som för 
bolagen. Prognosen för finansieringsbehov kommer att utvecklas löpande.

Stresstest föreslås. Osäkerheten för planeringen ligger i första hand kring 
färdigställandet av investeringar. Under lång tid har kommunens färdigställt 
investeringar i lägre takt än vad som framgår av investeringsbudgeten och för 
planperioden. En form av stresstest av de ekonomiska kalkylerna sker regelbundet i 
samband med budget och prognos- och uppföljningstillfällen under året. Ränte- och 
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känslighetsanalyser sker redan på Kommunledningskontoret för kommunens del. 
Denna del kan utvecklas i samband med utökat samarbete med bolagen. 
Finansieringsbehovet är beaktat fram till 2022 i budgeten.

I budgetprocessen inför den kommande mandatperioden har 
Kommunledningskontoret ökat beslutsunderlaget att omfatta budgetåret 2019 och 
planperioden 2020-2022 det vill säga ytterligare ett år.

Borgensåtagande bör även fortsättningsvis hanteras upplysningsvis. Kommunen 
ingår borgensåtagande för att öka bolagens tillgång till kreditmarknaden och ge lägre 
pris på krediter. Om det föreligger en real risk för att borgenåtaganden ska infrias så 
ska borgen inte ingås. Vid ägarråd, bolagsstämmor, delårs- och årsredovisningar följs 
den ekonomiska utvecklingen av bolagen.

Förslaget att inkludera kassaflödesanalys i prognosticeringen av finansieringsbehov 
kan möjligtvis ske för två år framåt men osäkerhetsfaktorerna i ett längre 
tidsperspektiv exempelvis avseende färdigställande av investeringar som i sin tur 
påverkar avskrivningar och räntekostnader är så pass stora att ytterligare analys inte 
bedöms ge mervärde för den ekonomiska styrningen.

Översyn av rapporteringsrutiner föreslås bland annat avseende efterlevnad av 
uppsatta limiter och åtgärder för återgång till fastställda limiter.

Kommunen och de hel- och majoritetsägda bolagen har fastställda limiter för lån och 
kredit. Omprövning sker vid behov. Förnyelse av lån och nyupplåning både för 
kommunens del och för bolagen redovisas löpande till kommunstyrelsen (anmälan av 
delegeringsbeslut). Ramar för lån- och skuldsättning finns i särskilda beslut från 
fullmäktige. Uppföljning av nyttjande av krediter sker dagligen. Revisionen 
efterlyser en särskild rapport som uppföljning. Kommunledningskontoret föreslår att 
detta sker i samband med vårprognos samt delårs- och årsredovisning. Behovet av en 
skuldportföljsrapport har varit begränsat med tanke på kommunens låga 
skuldsättning, få lån och fast skuldränta. I delårs- och årsredovisningen framgår 
kommunens och bolagens låneskuld och vad som vidareutlånats till VA SYD.

Förslaget att utveckla kapitalförvaltningsrapporten för att tydliggöra innehållet för 
läsaren samt säkerställa att placeringspolicyn följs bejakas. Rapportering sker i 
samband med delårs- och årsredovisning samt i en särskild rapport till 
kommunstyrelsen. Denna kompletteras med text i ärendet. Vid försäljningar eller köp 
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sker anmälan som delegeringsbeslut direkt i anslutning till kommande 
kommunstyrelsesammanträde. Granskarna föreslår tydliggörande av vilket index 
som används, att avyttringar kommer på egen rad samt information om 
värdeutveckling sedan föregående rapport. Kommunledningskontoret kommer att 
utveckla rapporten med vad revisionen föreslagit.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående redogörelse som yttrande över 
identifierade förbättringsområden och rekommendationer till revisionen.

Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige (anmälan)

Paragrafen är justerad
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§ 91 KS.2018.0233

Vårprognos 2018 

Ärendebeskrivning
Ekonomisk vårprognos per den siste april för Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Vårprognos 2018
 Vårprognos 2018

Beredning
Nämnderna bedömer ett underskott vid årets slut med sammanlagt -4,8 miljoner före 
tilläggsanslag. I budget 2018 finns medel avsatta inom kommunstyrelsen för 
eventuell ersättning till Skånetrafiken för busslinje 3 med 2,1 miljoner. Efter Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens avstämning med Skånetrafiken bedöms kommunen 
enligt gällande avtal även i år få svara för tillköp. Vid beviljande av tilläggsanslag för 
busslinje 3 blir Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens prognos -0,4 miljoner vilket 
ger en sammanlagd prognos vid årets slut med -2,7 miljoner.

Kommunledningskontoret kommer även i år att ansöka om statsbidrag så kallad 
byggbonus. Utfallet blir känt först vid årets slut och beaktas inte i prognosen. Under 
2017 erhöll kommunen cirka 4,6 miljoner i byggbonusbidrag. 
Kommunledningskontorets bedömning för 2018 är 2,5 miljoner. Medlen föreslås 
tillföras kommunstyrelsens disponibla medel. Kommunledningskontoret och Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden har förslag på projekt som stärker tillväxten. 
Eventuell negativ avvikelse avseende byggbonusbidrag kommer att belasta årets 
resultat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag förutom för busslinje 3 
för att bidra till projekt avseende anläggande och restaurering av våtmarker inom 
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté med 20 000 kronor samt för kompensation för 
byggherrekostnader motsvarande helårseffekt för ändrad redovisningsmodell. 
Äskandet behandlades även i samband med budget 2018, då med 2,5 miljoner 
kronor för helåret.

Nämnder som lämnat prognos med underskott vid årets slut förväntas vidta åtgärder 
för en budget i balans.

Investeringsbudgeten bedöms inte nyttjas full ut under året med 22,3 miljoner i 
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outnyttjad ram. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden håller på att avsluta 
investeringarna kring Marieholmsbanan. Projektet beräknas bli cirka 20 miljoner 
över budget. Överskridandet aviserades redan i höstas. Kommunstyrelsen beslutade i 
samband med delårsapporten 2017 att uppdra åt kommunens sakkunniga revisorer att 
se över nämndens kalkyl-, beställnings- och genomföranderutiner avseende 
inversteringar. Miljö och Samhällsbyggnad har till nämndens sammanträde i juni 
planerat informera om genomförda åtgärder för att förbättra rutiner kring 
genomförande av investeringar, löpande ekonomisk uppföljning av 
investeringsprojekt samt prognos och representation vid entreprenörernas 
uppföljningsmöten.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
förslaget till beslut med tillägget att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget för digital infrastruktur och strategiska digitala 
planer från 4 miljoner till 15 miljoner kronor 2018.
Annette Linander (C) yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska beviljas 
begärd kompensation för byggherrekostnader medan 20 000 kronor för 
kompensation för projekt avseende anläggande och restaurering av våtmarker inom 
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté ska avslås.
Henrik Wöhlecke (M) yrkar avslag till Annette Linanders (C) yrkande.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2,1 
miljoner i tilläggsanslag för ersättning till Skånetrafiken för busslinje 3.
-  Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag för 
byggherrekostnader samt våtmarksprojekt avslås.
- Upp till 2,5 miljoner av bedömt byggbonusbidrag 2018 disponeras till projekt för 
att stärka tillväxten.
- Nämnder som lämnat prognos med underskott vid årets slut uppmanas vidta 
åtgärder för en budget i balans.
- Kommunfullmäktige föreslås beslutat att kommunstyrelsens investeringsbudget för 
digital infrastruktur och strategiska digitala planer utökas från 4 miljoner till 15 
miljoner kronor 2018.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunens ekonomiska vårprognos.
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Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 92 KS.2017.0210

Rapport kapitalförvaltning pensionsmedel april 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunens medel för tidigare intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen har 
under årets först fyra månader ökat med drygt 2 miljoner till drygt 90 miljoner 
kronor. Kommunens pensionsskuld var 620 miljoner vid årsskiftet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Kapitalförvaltningsrapport april 2018
 Kapitalförvaltningsrapport april 2018

Beredning
Likvida medel sedan försäljning under 2017 kvarstår i förvaltningen. Beslut i 
samband med årsredovisningen att öka placeringarna ingår ännu inte i rapporten. 
Placering har ännu ej skett med hänsyn högt värderad börs och låga räntor. Aktuella 
placeringar fördelas enligt svenska, utländska aktier och räntor enligt policy.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten.

Ej deltagande i beslutet
Håkan Larsson (MP) deltar inte i beslutet.

 

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 93 KS.2018.0269

Förslag till beviljande av ansvarsfrihet 2017 för Finsam MittSkåne 

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över ansvarsfrihet 2017  FINSAM
 Information från Finsam MittSkåne avseende årsbokslut 2017
 Årsbokslut samt revisionsberättelse 2017 Finsam MittSkåne

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

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

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

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 94 KS.2018.0299

Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal - revidering av 
delegeringsordning 

Ärendebeskrivning
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen som lag i Sverige.

Enligt artikel 28 ska den personuppgiftsansvarige i det fall han anlitar ett 
personuppgiftsbiträde upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal, PUBA.
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Personuppgiftsbiträde är den som för 
den personuppgiftsansvariges räkning behandlar personuppgifter. Det handlar i de 
flesta fall om företag som levererar eller supportar våra verksamhetssystem.

PUBA ska bland annat reglera föremålet för behandlingen, behandlingens 
varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av 
registrerade, samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter. Vidare 
ska i avtalet bland annat säkerställas att personuppgiftsbiträdet vidtar alla åtgärder 
som krävs för att uppfylla säkerhetsregleringarna i dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Beredning
En mall för PUBA som bygger på Sveriges Kommuner och Landstings förslag är 
under framtagande .

Kommunledningskontoret håller även på med en större revidering av 
delegeringsordningen. I avvaktan på att detta arbete ska färdigställas föreslår 
Kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar rätten att skriva under 
PUBA till den som har delegation på att skriva under det tillhörande avtalet med 
leverantören (punkt B.2 i delegeringsordningen) eller att teckna tilldelningsbeslut i 
en upphandling (punkt A.9 i delegeringsordningen).

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

Sida 49 (58)



Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
- Delegeringsordning för kommunstyrelsen ska lyda enligt följande:
- Punkt A.9.1 Tilldelningsbeslut och personuppgiftsbiträdesavtal enligt 
samarbetsavtal.
- Punkt A.9.4 Tilldelningsbeslut och personuppgiftsbiträdesavtal i 
kommunövergripande upphandlingar.
- Punkt B.2 Upphandling, inköp och försäljning av lös egendom, entreprenader, 
investeringar, tjänster externt samt tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.
- Ändringen gäller från och med den 18 juni 2018.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§ 95 KS.2018.0292

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att för 2019 besluta om sammanträdestider.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens sammanträden, i likhet med 
föregående år, hålls första tisdagen i månaden med undantag för det sammanträde då 
kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige budget för kommande år. Detta 
sammanträde hålls sista tisdagen i oktober. Juli och augusti är sammanträdesfria. 
Samtliga sammanträden börjar klockan 17.00.

Sammanträdesdagar 2019 föreslås enligt följande:
8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 29 oktober 
och 3 december.

Beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde 2019 hålls följande dagar klockan 17.00:
8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 29 oktober 
och 3 december.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad
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§ 96 KS.2018.0239

Tillsättande av förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad 

Ärendebeskrivning
Tjänsten som förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad har varit vakant sedan 
Ingela Lundqvist tillträdde ny anställning. Avdelningschef Christian Nielsen är 
tillförordnad förvaltningschef sedan den 7 mars 2018. Kommunstyrelsen har att utse 
ny förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad.

Beslutsunderlag
 Tillsättande av förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad
 MBL protokoll 5 juni 2018 angående tillsättande av förvaltningschef på Miljö 
och Samhällsbyggnad

Beredning
Tjänsten har utlysts externt och rekryteringen har skett i samverkan med företaget K2 
Search. Arbetstagarorganisationerna har erbjudits att ha synpunkter på kravprofilen 
samt delta i urvalsprocessen.

Intervjuer har genomförts i grupperingar med förtroendevalda från kommunstyrelsen 
och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt med medarbetare och fackliga 
representanter från Miljö och Samhällsbyggnad.

Samtliga parter har varit överens i urvalsprocessen och därför föreslås att Dave Borg 
anställs som förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad.

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

Beslut
- Dave Borg anställs som förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad från och 
med den 6 augusti 2018.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Dave Borg

Paragrafen är justerad
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§ 97 KS.2018.0229

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet 

Ärendebeskrivning
Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet den 31 maj 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för hälsa och trygghet 31 maj 2018

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 98 KS.2018.0213

Personalbokslut 2017, rättelse av tidigare beslut 

Ärendebeskrivning
Personalbokslut 2017 behandlades av kommunstyrelsen den 8 maj 2018, § 63. Efter 
justering framkom det att fel beslut antecknats i protokollet. Kommunstyrelsen har 
därför att upphäva beslutet § 63, 2018 samt att ta ett nytt förslag till beslut till 
kommunfullmäktige.
 
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
 Kommunstyrelsens beslut § 63, 2018 Personalbokslut 2017

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

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

Beslut
- Med upphävande av § 63, 2018 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 99

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2018.0247-2Medfinansiering av Sveriges Kommuner och Landstings 
molntjänst Mandat
 KS.2018.0171-3Beställning av Statistiska Centralbyråns 
medborgarundersökning 2018
 KS.2017.0585-12Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53, 2018 Begäran 
om samråd för detaljplan för ändring för del av Stadsplan för kvarteret 20 Snickaren.
 KS.2018.0001-8Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 54, 2018 Information 
- förberedande underlag inför budgetberedningens förslag till ramar för 2019 och 
plan
 KS.2018.0074-4Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per april 
2018
 KS.2018.0260-2Separatborgensåtagande Sydvatten AB
 KS.2018.0260-3Separat borgensåtagande Sydvatten AB
 KS.2018.0260-4Separat borgensåtagande Sydvatten AB
 KS.2018.0260-5Separat borgensåtagande Sydvatten AB
 KS.2018.0253-3Yttrande rörande ansökan till Hemvärnet/Nationella 
skyddsstyrkorna
 KS.2017.0037-3Remiss - motion om uthyrningspolicy
 KS.2018.0275-1Avtal om lägenhetsarrende avser del av Eslöv 52:14, Eslövs 
flygplats. Arrendeområdet omfattar en areal om cirka 15 000 kvadratmeter. 
Områdets omfattning bestäms i samråd med flygsäkerhetskoordinator.
 KS.2018.0026-12Avtal i samordnad upphandling av videokonferenslösningar, 
produkter och tjänster 2013
 KS.2018.0287-1Anställningsbeslut för kommunsekreterare vid Juridiska 
avdelningen
 KS.2018.0243-7Avtal i upphandling av Krishanteringssystem
 KS.2018.0022-5Avtal om lägenhetsarrende Kopiatorn 1
 KS.2018.0308-1Förfrågan om information/yrkande från rättighetshavare. 
Fastighetsreglering berörande Eslöv Stockamöllan2:1, 2,:8, Gunnaröd  1:1, 1: 3.
 KS.2013.0084-9Tillägg till arrende del av Eslöv 52:14
 KS.2018.0311-1Avtal om lägenhetsarrende som avser del av Eslöv 52:14, 
Eslövs flygplats
 KS.2017.0109-29Hyresavtal nr 2018-02-A. Fastigheten Eslövs Sibbarp 25:19 
med adressen Järnvägsgatan 18, 241 72 Marieholm,
 KS.2018.0093-2Köpeavtal Eslöv Åkarp 3:23
 KS.2018.0025-7Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av 
konsumentförpackade livsmedel via webbutik
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 KS.2018.0305-1Överenskommelse rörande nyttjande av fastigheten Eslöv 
Ödlan 1
 KS.2018.0074-6Rapport över delegationsbeslut från miljöavdelningen per maj 
2018

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 100

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2018.0181-2Styrelseprotokoll från Mellanskånes Renhållnings AB 
sammanträde 13 april 2018
 KS.2018.0206-9Sydvatten AB:s Årsredovisning 2017
 KS.2018.0283-1Missiv från kommunrevisionen avseende Granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
 KS.2018.0283-2Rapport från KPMG AB Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2018
 KS.2017.0540-5Beslut från Diskrimineringsombudsmannen (DO) avseende 
tillsyn av Eslövs kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier
 KS.2018.0057-13Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 62, 2018 
Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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